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 ل التأويل العربي ـ اإلسالمياكمش
 التو المعرفيةاو اواليات التأويل و ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عباس عبد جاسم
 

 
 
 

                                     
 بغداد

 م ٕ٘ٓٓ –ه ٕٙٗٔ
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 ليات التأويؿ واواالتو المعرفية (مشكاؿ التأويؿ العربي االسالمي ) اواعنوان الكتاب : 
 عباس عبد جاسماسم المؤلف  : 

 بيت الحكمةالناشر: 
 مٕ٘ٓٓ –ه ٕٙٗٔالطبعة االولى / 

 جميع حقوؽ الطبع محفوظة لمناشر
 ( مكتب بريد االقصى / ٖٓٗٙ٘ص.ب )  –بغداد  باب المعظـ  –العراؽ  –الحكمة بيت 
 ٜٓ٘ٗٙٔٗ فاكس،  ٘ٔٓٓٗٔٗ/  ٕٔٓٔٗٔٗ -ىاتف

E – mail : Baytalhikma@yahoo.com 

 ٕٙٓٓلسنة  ٔٗرقـ االيداع في دار الكتب والوثائؽ ببغداد 
 مطبعة الزمان

 ىدى الجبوريتصميم الغالف / 
 ٜٗٚٔ -اكر حسف آؿ سعيدش تصويرية لمفناف رؤيةصورة الغالف : 
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 ( ف اآليات َلّعميم يفقيونَ ر  أُنظر كيف نص )
 ٘ٙآية  سورة االنعام /             
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 من أىم معاني استخدام
 الواردة في الكتاب  المفاىيمو   المصطمحات

 
 

 

ة األولى لنشوء وتكّوف الظاىرة الموضوعية في الواقع تبعًا لقانوف وجيات بمعنى السببي:  اإلوالية 
 الحركة وموِّجياتيا األولية.

 . بمعنى النموذج األوؿ الناتج عف فيـ الحركة المفتكرة لإلوالية في الذىف أو في العقؿ:  اإلوالة 
 . نى ساَس الكالـ أو وضع المعنى فيو موضعوبمع:  اإليالة 
 . : بمعنى العودة بالشيء إلى أصؿ آخر غير أّولو لةاأليمو 
 .القيمةاألوؿ المتقدـ بالزماف أو المرتبة أو المبدأ أو : بمعنى  اإلوالي 
 ىمشتؽ مف )األْوؿ( بمعنى األولوية والمآؿ، أي رّد الشيء إلى أّولو أو إلى عمتو األول:  التأويل 
. 
 : بمعنى الفاعمية المعرفية الموجية لنظاـ معيف مف المعرفة في لحظة تاريخية معينة األبيستمي 
. 
 . قانوف عّمة الحركة أو دافع التّحوؿ في الفيومات مف مرحمة إلى أخرى:  قانون المحظة 
ضية مقّدمة سواء أكانت مطابقة لمواقع أو مخالفة لو، فيي تفسير مؤقت لفكرة أو ق:  الفرضية 

 . معينة لحيف البرىنة عمييا
 .  بمعنى إدراؾ معنى الشفرة أو العمـ بيا ،  متالؾ التأويؿاأىـ خواص :  الفيم 
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 مدخل بصيغة مقّدمة
 
 
 
 
 
 

 (ٔ). ؟ المشكاؿ إذاً ، فما ىو  ( المشكال تشبيو إشكاليات التأويؿ العربي ػ االسالمي بػ ) ثرتآ      

و الالتحديد، فيؿ ينبغي اف يحتفظ بدرجة معينة مف التحديد؟.تمؾ واف كاف التأويؿ يتّحرؾ نح

الال تحديد في التأويؿ يضع الفيـ   ، ألف باعتقادي أولى اإلشكاليات التي تتفّرع عف مشكاؿ التأويؿ

  ختزاؿ أو تكثيؼ استراتيجية الومحتوى ماىو مفيوـ وسط مسافة متوّترة بكيفيات مفيومية غير قابمة 

، وكالىما  ( المآل )، والثاني ىو ( اإلوال ، وخاصة اف المعنى األوؿ لمتأويؿ ىو ) ( لةعمم الدال  )

التأويل  ، ومف المفظ إلى المعقوؿ في ) ( التأويل البياني العبور مف المفظ إلى المعنى في ) آفيبد

لالمرئي في (، ومف الحقيقة إلى المدلوؿ ا التأويل الصوفي (، ومف الظاىر إلى الباطف في ) العقمي

اؿ آخر لممعنى، حتى يتحّوؿ د(، وبذلؾ يقوـ التأويؿ بانتاج المعنى أو انتاج  التأويل الباطني )

 .  المعنى إلى إشكاؿ معرفي

زاء ىذا االشكاؿ ػ ىؿ ىناؾ قوانيف ثابتة لعمؿ التأويؿ ػ لكي ال يتحوؿ إلى فضاء معرفي   ال قواـ وا 

 . ؟ لو

، مما  أي التأويؿ الذي يتحّوؿ إلى سمطة عائمة مافوؽ سيادة الفيـ ، تمؾ ىي إشكالية سمطة التأويؿ

 . ؤدي إلى تعمية كينونة النصي
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( ينطوي عمى إشكاليات مختمفة مف  مشكال آبيستمولوجي إذًا يجب االعتراؼ باف التأويؿ )

 الفيومات المعرفية. 

( المفاىيمي، فإننا نعترؼ في  كالالمش ػ االسالمي بػ ) شّبينا إشكاليات التأويؿ العربي واف كّنا قد

 :  ىذا المدخؿ

واالتو المعرفيةاف إو  :  ػ أشكمت مقوالت التأويؿ المعاصرة مف حيث الكيفيات في فيـ اليات التأويؿ وا 

السببية، والسياؽ، والمحظة التاريخية، السباب معرفية ومنيجية وسياسية، وخاصة اف التأويؿ نفسو 

، مما يترّتب عند التماس معيا ضرورة  ، خطرة ، زلقة ّمف شفرات حادةتتحّكـ فيو آيديولوجيات تتض

( ناتجة في لحظة تاريخية، وقد  أي االيديولوجيات ، ألنيا ) تجنب سوء الفيـ والحساسية في التأويؿ

 . ؽحأّدت إلى مضاعفات خاطئة في التطور التاريخي الال

، فتراجعت مقوالت التأويؿ  نة المنطؽ األرسطيكما تنازعت التأويؿ ػ فيومات الفمسفة بفعؿ قوة وىيم

، لدرجة تحّوؿ  ، حتى انحرؼ الديف نحو طريؽ الفمسفة العربي ػ االسالمي أماـ تقدـ مقوالت الفمسفة

االيماف إلى مضموف فمسفي مفتوح لالجتياد في تقميب وجوه البياف والعقؿ والتصوؼ والعرفاف، 

 رف الثاني لميجرة )القرف الرابع الميالدي( مركز مدار التأويؿ( في مطمع الق العمؿ االيماف / وصار )

( عف التطور، في حيف  القرف الثاني عشر الميالدي ، فتوقؼ الفقو في القرف السادس اليجري )

       ستوى عمـ الكالـ بجدؿ منسؽ في كيفية تكييؼ منطوؽ جماليات التمقي واالستجابة ، وكانت ا

 .  مركز مدار االختالؼ في التأويؿ بيف المعتزلة واالشعرية(  النص / أولوية أولوية العقل) 
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(، فإف  مرحمة التنزيل ( اإلطار المرجعي السباب وظروؼ ) الحديث/  النص واف كانت ثنائية )

(، وقد تحّولت ىذه  مرحمة التأويل ( اإلطار المرجعي ألسباب وظروؼ ) القياس / االجماع ثنائية )

 ة إلى موّجيات معرفية محركة الثنائيات المرجعي

ُقبال كمصدريف  ( قد  الحديث /النص ؛ فإف كاف ) ودافعة التجاىات المغايرة واالختالؼ في التأويؿ

/ القياس( كانا موضع خالؼ  االجماع )، فاف صحيحيف وثابتيف عند االختالؼ في التفسير والتأويؿ

، فقد ُفِتح التأويؿ عمى أفؽ  جدؿ معرفي، وألنو  ( نحوي ػ منطقي ( و) كالمي ػ فقيي وجداؿ )

 . الممكف في تحريؾ حدود االجتياد الفقيي والمعرفي

،  ، وافالطونية ؛ عناصر معرفية ػ ىرمسية، وفيثاغورية كما داخمت التأويؿ العربي ػ االسالمي

،  والرجعة ، ، ونظرية االنبثاؽ األوؿر ، والذ وافموطينية عف طريؽ الباطنية االسماعمية، كرؤيا ىرمس

، مما خرج بالتأويؿ عف المركز البالغي  ، والمبدأ الذري ، والمبدأ والمعاد وقانوف المثؿ والممثوؿ

(  االسماعيمية ، واتجو بو وجية باطنية صرفت فييا معاني آي القرآف إلى رموز شخصية ) لمقرآف

 . ( اخوان الصفا ورموز كونية )

،  ػ فيومات المعنى والتفسير والتأويؿ العربي ػ االسالميوقد أشكمت العناصر المعرفية الدخيمة 

صطالحية بيف التفسير ال( ورغـ اف التفرقة ا تأويالً  فالتفسير عند الجيؿ األوؿ مف الصحابة يسّمى )

، وحتى الدارسيف المعاصريف ليـ ينظروف إلى  ، فاف المتأخريف صطالحية محدثةاوالتأويؿ ػ تفرقة 

(  فمسفة التأويل ) وأبو زيد يرى التفسير في كتاب حامدنصر  ، فالدكتور ( راً تفسي ويؿ بوصفو )أتال

، بؿ واألكثر إشكااًل مف ذلؾ ػ حيف ألحؽ التأويؿ  وكأنو درجة أو مرتبة معرفية أدنى مف التأويؿ

 . حتى محتوى مضمونو ومف مفتاح كتاب بالتبعية االبيستمولوجبة لمفمسفة إبتداءً 
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( أكثر، بحيث دفع بالتأويؿ التأويل والساحر ) ، والعجيب ، ( ألنباء الغيبلتقوياكما أشكؿ التفسير )

، وكأف الصراع بيف االسطورة والعقؿ ىو الوجو اآلخر لمتوتر القائـ  إلى طبقات اسطورية وتاريخية

، وبالتالي فاف التفسير التقوي لـ يستطع التفريؽ بيف االسطورة  ، والعقمي بيف الخياؿ المجازي

 .  لتاريخوا

اف ىذه األسباب والظروؼ االستشكالية التي أحاطت بمرحمتي التنزيؿ والتأويؿ ػ طرحت التأويؿ نفسو 

( الذي قّدـ فيو الغزالي فتوى فقيية حّدد فييا ما  قانون التأويل كمواضعة لتأطيره بقوانيف معينة كػ )

 (ٕ). ز في التأويؿو يجاليجوز وما 

(، وقد حّدد قوانين التأويل صطمح عمييا بػ )اة إلى خمسة قوانيف، وصّنؼ ابف رشد معاني الشريع

وأراد ابف رشد بذلؾ  (ٖ)فييا ما يجوز مف التأويؿ في الشريعة، وماال يجوز، وما جاز منو فِممف يجوز

 . اف يغمؽ سياؽ دائرية االجتياد في التأويؿ

باتيا المنيجية والمعرفية، فاختارت ليذا أخذت ىذه المقاربة بأسباب وظروؼ التنزيؿ والتأويؿ في حسا

واالتو المعرفية  كتشاؼ فاعمياتيا اتفكيؾ مشكاؿ التأويؿ العربي ػ االسالمي الستخراج إوالياتو وا 

ىي تفسير وتطبيؽ إلوالة ػ  Mecanisme ، ورغـ اف اإلوالية ػ األبيستمية الكامنة فييا

mecanigue  (ٗ) : تتحرؾ عمى مساحة مفيومية مفتوحة مف  مفاىيـ فاف ىذه اإلواليات واإلواالت

( أي بمعنى تنطمؽ مف أّوؿ الشيء أو تحمؿ حمولة الشيء  / التغّير /التحّوؿ التاريخية ) = الحركة

رتبط بو، فاإلوالية ليا معنى األولوية اإلى أّولو أو تؤوؿ بو إلى مآلو، وذلؾ تبعًا لمسياؽ الذي ظير أو 

، ولكف قد تعطي  ( مصدر آل أو الرتبة، واإلوالة ليا معنى اإليالة )في الزماف أو المكاف أو المنزلة 
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، ذلؾ ألف  ىذه المقاربة ػ االمتياز إلوالية عمى اإلوالة أو بالعكس لضرورة منطقية أو ألسبقية زمانية

 ( . العقمية منيا والطبيعية )  اإلوالية أو اإلوالية تمّثؿ كيفية سببية لنشوء وتكّوف الظاىرة المفيومية 

واالتو   اذف ىذه المقاربة ػ دراسة تطمح إلى تفكيؾ المفاصؿ األبيستمية الرئيسة إلواليات التأويؿ وا 

ستيعاب أي تغّير أو تبّدؿ أو إلوفؽ مفيـو مفتوح قابؿ عمى المعرفية في الفكر العربي ػ االسالمي 

متجددة في كؿ لحظة ػ ، وخاصة أف آلي القرآف ػ حيوات كونية  تطور مضاؼ إلى جيازه المفاىيمي

 .  ة أو موازية ليايثمما تستدعي فيومات جديدة محا

        

 عباس عبد جاسم                                                           
 ٜٜٜٔ/ ٗ/  ٗفي بغداد                                                                   

      

 احاالت

رة ممّونة، تتحّرؾ داخؿ لؼ مف انبوب زجاجي يحتوي عمى مرايا صقيمة، واشياء صغيآلة تتأ .ٔ

تولد منيا صور مختمفة االلواف واالشكاؿ لدرجة يتحّوؿ، الموف والشكؿ في المحظة التي ت االنبوب،

 نسعى فييا لتثبيتو إلى لوف أو شكؿ آخر مغاير لذاتو.

ويؿ/ ومايتموه مف بياف الفرؽ الخمسة/ القاىرة ػ الغزالي، أبو حامد محمد بف محمد/ قانوف التأ .ٕ

 ومابعدىا.  ٙ/ صٜٓٗٔ

 لة ( إلبف رشد. دمناىج اال ينظر: خاتمة كتاب ) .ٖ
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أظير باشالر االختالؼ المعموماتي بيف شرحو لمظواىر الطبيعية الفيزيائية بواسطة اإلوالة،  لقد.  ٗ

والة العقمية في ىذه الظواىر الطبيعية، وشرحو بواسطة اإلوالية، ثـ أعطى االولوية  واالمتياز لإل

 ولكف غالبًا ماتكوف اإلوالية في ذىف الفالسفة تطبيقًا لإلوالة. 

إف اإلوالية، واإلوالة ػ مذىب ذري يدعي تطبيؽ اإلوالة عمى عموـ ليست مف المستوى الطبيعياتي، 

الكبر، والمذىب الذري ىكذا كانت الوظيفيات الديكارتية، وكذلؾ طب القرف الثامف عشر في جزئو ا

 لمفالسفة. 

(  لورد كميفف فترض قدرة المفكر عمى إقامة نموذج إوالي ليا نسبة إلى مقولة )يفيـ أي ظاىرة  إذاً 

 . وبالتالي فاف اإلوالة تزودنا ػ عمى حد تعبير باشالر ػ بفيـ الحركة المفتكرة

/ دار الشؤوف  ر/ ترجمة: بساـ الياشـ/ غاستوف باشال لمزيد مف التفصيؿ ينظر: العقالنية التطبيقية

 .ٖٙٓ،ٕٖٓ،ٖٔٓ،ٜٕ٘ ص /ٕط /ٜٚٛٔبغداد / الثقافية/

التأويؿ العربي  ، فاستخداـ االوالية واالوالة في كتابنا ) ولكف اإلوالية واالوالة ذات مرجعية عربية     

،  تو التطبيقيةاكيفي، واف أفادت مف  اليمت بصمة لمنيج باشالر في عقالنيتو التطبيقية ( ػ االسالمي

و)آؿ( لذلؾ  أّوؿ( )وخاصة اف ليا معانـ معجمية وسياقية واصطالحية ترتبط بالجذريف المغوييف 

 ضى التنويو.تقا
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 السؤال اآلبيستمولوجي
 في التأويؿ العربي ػ االسالمي

 
 
 
 
 
 
 

اؿ اليز  مفكر فيو ، فاف الال تقدـ المقوالت المعاصرة في التأويؿ العربي ػ االسالمي رغم       

 :  التفكير اآلفمحور 

َمف أشكؿ التأويؿ العربي ػ االسالمي؛ اإلواليات المعرفية لمتأويؿ أـ المقوالت المعاصرة في التأويؿ  )

 .؟ (  أـ كالىما أـ مشكؿ إعجاز البالغ القرآني

ميو ػ يقتضي فيـ ، ولفيـ السؤاؿ بصيغة االندالؿ ع اف األولوية ىنا ػ لمسؤاؿ اآلبيستمولوجي      

، غير اف  ( مرحمة التأويل وسياؽ المرحمة التشريعية ) ( مرحمة التنزيل سياؽ المرحمة التأسيسية )

طبيعة سياؽ كؿ منيما تفترض فيـ المحظة التاريخية في نشوء وتكّوف ىاتيف المرحمتيف، بما في ذلؾ 

المعرفية في التنزيؿ بيف العقؿ والقمب،  فيـ السببية، والكيفية، والفاعمية التاريخية في تطور االنساؽ

وكيؼ تماكف لفظ ومعنى العقؿ مع القمب، حتى صار القمب مركز عقؿ المؤمف، وكذلؾ التمييز بيف 

الشرح والتفسير، ومف ثـ التأويؿ، وكيؼ تماكف المجاز المعرفي مع الخياؿ الديني، حتى تداخؿ 
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االسطورية والتاريخية، فانبثؽ صراع التفاسير  ى البن المعقوؿ مع الالمعقوؿ برؤى تقوية في تفسير

 . بيف الحقيقة واالسطورة والتاريخ

/  التنزيل ( الذي أحاط بمرحمتي ) التحّول/ التغّير وفي ىذه الحاؿ ػ البد مف فيـ قانوف )

( وصاغ تشّكالت كؿ منيما، وخاصة اف التأويؿ مازاؿ يتحّرؾ بسياؽ دائري مكّرر ُيعيد فيو  التأويل

ر اإلواليات سّ رة تتموضع فييا اإلواالت التي تففي مقوالت معاص، تفسيره مف قبؿ  لوف ماتـّ لمؤوّ ا

 : المعرفية األولى تاريخيًا بصيغتيف

 إّما بشرح المنطوؽ المفظي ليا أو تفسير المدّوف منيا أو تأويؿ المسكوت عنيا.

ستدعاء الفيومات اإلوالية إلى لحظتيا وعند تفكيؾ ىذه اإلواليات ػ تتفكؾ المنظومة الدوغمائية، وبا

/ االستيعابية، حتى  التاريخية القائمة بذاتيا تتراجع المقوالت المعاصرة لصالح القراءات االستكشافية

 الييا في آف واحد.بيا ويحيؿ تنتظـ بسياؽ طبيعي ُيحيط 

واالتو المعرفية في  : ينبغي أواًل ػ تحديد االطار المرجعي إلواليات التأويؿ وا 

  ؟ إذاً  االطار المرجعيفما ، والتعبير، والمجاز، ةالكالـ، والفقو، والنحو، والبالغ

تشكؿ المغة ػ مواضعة، بؿ واسطة وكينونة لمنظومة التأويؿ في النقؿ والعقؿ والمعرفة مف حيث 

انت الرؤية والتصور والمنيج في التفكير، ليذا فالمغة دليؿ لفيـ ىذه اإلواليات واإلواالت سواء ك

اف كؿ تأويؿ  ) نيا تحيؿ إلى عالقات بيف الذات والكينونة والعالـ، ورغـألواسطة أـ كينونة ليا، 

كتساب اف التأويؿ الُيعنى بكيفية إف( ٔ)  ( لمدالئؿ ىو بالخصوص شكؿ غير مباشر إلكتساب المعارؼ

 ىذه المعارؼ حسب، وانما بانتاج فيـ جديد ليا.



 12 

المغة مف منطوؽ الفطرة والطبع إلى منطؽ القياس والعرؼ  ولكف مع النص القرآني انتقمت

والعادة، وفي ىذه المحظة حّدد النص القرآني ػ معيار المغة بوصفيا االطار المرجعي، فكاف التأويؿ 

جدلية سؤاؿ وجواب في عمـ الكالـ، والفقو، والنحو، والبالغة، ومف ىنا تنّوع مشكاؿ التأويؿ، فتالقت 

 تجاىيف:ا _ تخذ التفسير بوصفو الشكؿ الظاىر لمفيـاعمـو ػ الفروع واالصوؿ، و وتقاطعت في ىذه ال

 تجاه التفسير باالثر كالرواية والسماعا 

 تجاه التفسير بالرأي والقياس ا 

وقد تداخؿ ىذاف االتجاىاف، وتمايزا مف حيث االتفاؽ واالختالؼ بفعؿ تعدد وجيات النظر في 

 التفسير.

أف الخميؿ  ؼ بيف أىؿ الحديث وأىؿ الرأي مستمرًا في فقو المغة رغـ )وفي التشريع ػ كاف الخال

 ف إغالؽ النسؽ المغوي إغالقًا محكمًا واليسمح بأي جديد إاّل ذلؾ الذي يجدموسيبويو خاصة تمكف 

 . (ٕ)( لو أصاًل داخؿ النسؽ

( إلى ٖٛٔ عمراف/ آؿ ( ) ىذا بيان لمناس ( بوصفو ) البياف ومف خالؿ الكيفية التي تحّوؿ فييا )

، غير اف التنازع بيف اف  بياف لمشرع تّوجب المجوء إلى التأويؿ في الشرع، فصار لو ظاىر وباطف

ستنباط أو استخراج المعنى ػ ىذا التنازع اداة الشرع في أيكوف الشرع أساس العقؿ أو اف يكوف العقؿ 

( الفرع واألصل المشتق منوث )وخاصة اف )العالقة( بيف المفظ والمعنى مف حي أشكؿ التأويؿ ،

 ختالؼ في التأويؿ. اتشكؿ مركز خالؼ و 

مبنية عمى  = ) ( وليست وجوبية = مبنية عمى الجواز ة جوازية ): عمّ  ( النحويةةمّ العكما اف )     

حمؿ غير المنقوؿ عمى المنقوؿ إذا  ( ليذا فاف قياس غير المنظور أو مايسميو االنباري بػ ) الوجوب



 13 

ىذا القياس النحوي ػ قياس فقيي يرد الفرع إلى أصؿ لوجود عّمة مشتركة بينيما،  (ٖ)(  معناهكاف في 

وبذلؾ تعد إشكالية التعميؿ الناجـ عف إلحاؽ فرع باألصؿ ػ محور التقاطع بيف وجيات النظر في 

 التأويؿ. 

ية، وخاصة في ات ارسطو والنحو، والبالغة ػ فيومكما داخمت اإلواليات المعرفية لعمـ الفقو، والكالـ، 

النظر الفمسفي إلى الخطاب القرآني، وحيف إستبنت القراءات العربية ػ االسالمية مقوالتيا المعاصرة 

عمى تمؾ الفيومات أشكمت التأويؿ العربي ػ االسالمي بسمطة الفيـ الفمسفي، وبذلؾ تداخمت المفاىيـ 

نشأ وتكّوف نوع مف التأويؿ اليجيف القائـ عمى فقؿ، السمفية الكالسيكية بالمفاىيـ العقالنية الحديثة لمع

= نموذج  ( بالتبعية اآلبيستمولوجية لممنطؽ االرسطي ) = نموذج البيان إلحاؽ براديـ االواؿ )

 (. القياس البرىاني

ـّ فييا:  وقد تنّبو الدكتور محمد أراكوف في كتابو )في الفكر االسالمي( إلى الكيفيات التي ت

 م العقالنية األرسطية عمى الخطاب القرآني.سقاط المفاىيا 

 ( الذي يؤدي إلى انقاطاعات تاريخية  الموديل النموذجي عادة انتاج )ا (ٗ ). 

األفضمية  ( األولية و) بنية العقؿ العربي د الجابري، فقد أعطى في كتابو )باما الدكتور محمد عا

طي القراءات المختمفة تفسيرات مختمفة، مما وبداىة اف تع (٘)( لمقياس البرىاني عمى القياس البياني

ختالفات فيومية وعرفية وشرعية، ولعؿ ذلؾ يعود إلى مييمنتيف في توجيو ىذه انتج عنيا مغايرات و 

 القراءات: 

 .ميتافيزيقيا الغيب المطبوعة بالتفسيرات الكالسيكية السمفية 

 .عقالنية المنطق المطبوعة بالتحميالت العقالنية االرسطية 
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غـ اف إوالة ىذه االشكالية ترجع إلى إوالية التعارض بيف الديف والفمسفة، فاف ىذا ور 

ينبثؽ اآلف بيف العمـ  اً جديد اً نتيى بالتوفيؽ أو الفصؿ بينيما، فاف ثمة تعارضاالتعارض سواء 

ماف داخؿ الفمسفة، مما يفرض األولوية لمسؤاؿ اآلبيستمولوجي وليس البحث عف اليقيف أو يواال

الخاصية الغالبة عمى التأويؿ ىي االحتماؿ، واالحتماؿ ظؿ دائمًا إشكااًل  قيقة، ذلؾ ألف )الح

 (ٙ.)( آبيستمولوجيًا لكؿ معرفة

التقاطع اآلبيستمولوجي بيف الكيفيات  ىويرجع ىذا االشكاؿ المعرفي إلى االنقطاع، بؿ ال

المعرفية ألنظمة التأويؿ العربي ػ المتباينة مف حيث نوع المنيج، ومستوى فيـ اإلواليات الفيومية 

 االسالمي بيف مفيوـ وآخر ينقضو، وبيف مييمنة في مرحمة معينة، ومييمنة تظير في مرحمة تالية. 

اف المناىج الكالسيكية في تفسير الخطاب القرآني لـ تحسـ اشكالية التداخؿ بيف ماىو 

واالت ميتافيزيقي غيبي، وماىو منطقي عقالني بصيغة التمييز الواض ح بينيما باستخراج إواليات وا 

كؿ منيما، كذلؾ المناىج الحديثة لـ تحسـ اشكالية التعالؽ القائـ بيف التمظيرات المستورة بيف 

 اوية فييا.ثستكناه الظواىر والعالقات المدركة الاالسطح والعمؽ بصيغة 

فييا تكييؼ الديف  ( إلى الكيفية التي تـّ  إشكالية المنيج والفيم وتؤوؿ ىذه االشكالية )

الديف ليس فمسفة، كذلؾ الفمسفة ليست دينًا، تّوجب المجوء إلى التأويؿ في  باطار فمسفي، وألف )

 (.ٚ)( الشرع

مف ىنا يأتي السؤاؿ اآلبيستمولوجي في التأويؿ ػ ليتجاوز فف التفكير في الفمسفة ػ بفيـ 

واالت مرحمتي ) شاكؿ بيف العناصر الدينية والفمسفية وعزؿ ( بفؾ الت والتأويل/  التنزيل إواليات وا 
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العناصر اآليديولوجية والذرائعية، وبالتالي االنتقاؿ مف قوانيف تفسير الخطاب المعرفي إلى قوانيف 

 إنتاج الخطاب المعرفي. 

ويؿ ليس فمسفة، كذلؾ الفمسفة ليست تأوياًل، ألف وظيفة التأويؿ أف التأاذف ينبغي االقرار ب

تجمياتيا النظرية والمغوية والعممية، غير اف عبر وؽ فمسفي ُيعنى بالمعرفة ضمنًا تصريؼ لفيـ ماف

االشكاؿ اآلبيستمولوجي الذي وقع فيو الدكتور نصر حامد أبو زيد ػ حيف ألحؽ التأويؿ بالتبعية 

/ دراسة في  فمسفة التأويؿ اآلبيستمولوجية لمفمسفة، فاصطمح عمى تسمية عنواف/ موضوع كتابو بػ )

يمكف القوؿ اف التأويؿ منيج فمسفي عاـ  ) يي الديف بف عربي( اذ يقوؿ فيو:أويؿ القرآف عند محت

  (.ٛ) يحكـ فكر ابف عربي عمى مستوى الوجود والنص القرآني معًا (

 الحقيقة الوجودية)  ( عف صوص الحكـف ورغـ اف ابف عربي مزج الفمسفة بالصوفية، وبحث في )

( حتى التصوؼ فمسفة التصّوف االليية، فاف ىذه الفمسفة ليست بػ )( بوصفيا محور الحقائؽ 

اليعدو كونو أحد أنساؽ التأويؿ العرفاني، ليذا فالمزاوجة الفمسفية الصوفية التي قاـ بيا ابف عربي 

(  الرؤيا / الحدس/االشراؽ ( وخاصة بعد أف تّحكمت عناصر ) التأويل الصوفي التخرج عف إطار )

( الذي اخذ  االشارة / الرمز ؿَّ قمب المتصّوؼ محؿ عقؿ الفيمسوؼ، بداللة منيج )بالفمسفة حتى ح

اّل فما تعميؿ إسقاط المفيوـ الفمسفي عمى تأويؿ ابف عربي  بو ابف عربي ولـ يأخذ بمنيج العقؿ، وا 

 الصوفي لمقرآف؟ 

ى أف يكوف إفالطونية أحيانًا يتحّوؿ القرآف إل واف كاف تفسير ابف عربي كما رأى أبو العال عفيفي )

ػ  ثة، ولتمؾ الفمسفةفإف ليذه االفالطونية المحد (ٜ)(  حديثة، وأحيانًا يتحّوؿ إلى نوع آخر مف الفمسفة

( بيف وعييف تصاؿ بصيغة االنفصاؿا أي ثمة ) (ٓٔ)إواليات إشراقية إلواالت صوفية يونانية باألساس
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نة الفارابي الفاضمة وجميورية إفالطوف المثمى، ففي ( كمدي ثمتيفامتم مختمفتيف/متشابيتيف/ ) وثقافتيف

مدينتو الفاضمة يتصؿ الفارابي بفكرة إفالطوف في جميوريتو المثمى مف حيث ينفصؿ عنيا، غير اف 

المبدأ الظاىراتي واحد ىو : تفكؾ الدولة العباسية في مقابؿ تفكؾ االسرة االرستقراطية اليونانية، 

 ؿ منيما.وبالتالي سيادة الفوضى في ك

سترجاع السياؽ الويفترض السؤاؿ اآلبيستمولوجي ػ اف لكؿ إوالية أو إوالة ػ ضرورة البد منيا 

النسؽ اإلوالي، ولفيـ ىذا النسؽ نشأ فيو وتكّوف النسؽ االولوي أو المغوي والبيئي واالنثروبولوجي الذي 

العقؿ حيف يقبؿ  ة بينيما، ولكف )أو ذاؾ وظيفة مافوؽ معرفية تيدؼ إلى فيـ الكيفية السببية التعالقي

بتجريد نفسو مف حس النقد واالمكانية عمى التأويؿ، واعادة التأويؿ، مقتنعًا بما أنجزه مف أجيزة 

 (.ٔٔ)(  مفاىيمية ثابتة، فانو يتحّوؿ مف صانع إلى موضوع، ومف منيج إلى إجراء

والتصوؼ، والشريعة، وبذلؾ  لقد كاف التأويؿ جدلية سؤاؿ وجواب في عمـ الكالـ، وفقو المغة،

ليذا رغـ أىمية  ، ( والباطنية/  والصوفية/  والعقمية/  البيانية يشكؿ أصؿ األنظمة المعرفية )

إختار إخواف الصفا وعمماء الكالـ وكثير مف الفالسفة والصوفية ػ التأويؿ عمى  التفسير ػ فقد )

نظومة التأويؿ توقفت عف التطور عند حدود غير اف م (ٕٔ)( التفسير، ولـ يمتزموا تفسير آي القرآف

معينة مف التفسير والتأويؿ، ولكف النقمة اآلبيستمولوجية الفاصمة قد حّددىا أبو حياف التوحيدي بكممة 

نتقؿ السؤاؿ اآلبيستمولوجي مف العمؿ األولى لالشياء ا( وبذلؾ  االنسان أشكل االنسان موجزة ىي )

قؿ التأويؿ إلى الوجود الوضعي لمحياة، بعد اف كاف الوجود إلى العمؿ األولى لالنساف، فانت

 الميتافيزيقي مركز مدار الخطاب القرآني في التفسير التقوي والمغوي والتاريخي. 
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ذ تتجػػاوز ىػػذه المقاربػػة ػ مضػػموف الشػػفرات االيديولوجيػػة والصػػياغات الدينيػػة فػػي التأويػػؿ  وا 

واالتػو المعرفيػة إلػى بنػى تركيبيػة وىياكػؿ آبيسػتمية، العربػي ػ االسػالمي، فقػد إختػارت تفكيػؾ إوالياتػ و وا 

وىػو  وذلؾ باعطاء األولوية لممعرفة النسبية أو التقريبية، اذ لػيس ثمػة فكػر أو تصػور كامػؿ شػامؿ إالّ 

أو التغييػػػػػػػر تبعػػػػػػػًا لتغيػػػػػػػر العالقػػػػػػػات التركيبيػػػػػػػة لمظػػػػػػػواىر والوقػػػػػػػائع  قػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى فيػػػػػػػـ قابػػػػػػػؿ لمتعػػػػػػػديؿ

 .  ائف ، والمعرفة، والذات، والكينونة، والمنطؽ، والتجربةالمختمفة؛كالعالقة بيف الك

 إحاالت

وجية المعاصرة/ ترجمة: محمد العمري/ عبد الرحمف لو ي/ االتجاىات السيم مارسيمو داسكاؿ  (ٔ)

 .ٙٙ/صٜٚٛٔصنكوؿ/محمد الولي/ مبارؾ حنوف/ افريقيا الشرؽ/

وحدة العربية/ بيروت ػ تكويف العقؿ العربي/ مركز دراسات ال د.محمد عابد/ الجابري،  (ٕ)

 .ٕٓٔ/صٜٜٛٔ/ٗلبناف/ط

بركات/لمع األدّلة في أصوؿ النحو/ طبع مع االعراب في جدؿ الأبو  ابف االنباري،  (ٖ)

 .ٕٓٔ/صٜٔٚٔاالعراب/تحقيؽ سعيد افغاني/ دار الفكر ػ بيروت/

ترجمة: ىاشـ صالح/مركز االنماء  في الفكر االسالمي/ قراءة عممية/ آراكوف،د.محمد/  (ٗ)

 .ٚٓٔ،ٙٙ،ٖٖ/صٜٚٛٔبيروت ػ  مي/القو 

رسالة ماجستير )مخطوطة(  عبد زيد، عامر/نقد العقؿ العربي عند محمد عابد الجابري/  (٘)

 .ٖٓ/صٜٜٛٔجامعة الكوفة ػ كمية اآلداب/

( ايموؿ ٓٙمنصؼ/اشكالية التأويؿ عند محي الديف بف عربي/ مجمة الوحدة/ع) عبد الحؽ،  (ٙ)

 .ٕٖٔ/صٜٜٛٔػ
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لفكر العربي إلى أياـ ابف خمدوف/ دار العمـ لممالييف/بيروت ػ د.عمر/ تاريخ ا فروخ،  (ٚ)

 .ٔ٘ٙ/صٜٜٚٔ/ٕلبناف/ط

 فمسفة التأويؿ/دراسة في تأويؿ القرآف عند محي الديف بف عربي/ د.نصر حامد/ أبو زيد،  (ٛ)

 .ٖٕٓد.ت/ص / دار الوحدة

 .ٕٙ،ٕ٘مرجع سابؽ/ص فمسفة التأويؿ/ أبو زيد،د.نصر حامد/  (ٜ)

ا إستخداـ م( بين صوص الحكـف في ) Logosف عربي مفيوـ الكممة لقد استخدـ اب  (ٓٔ)

( ويرجع الموغوس إلى ىيراقميطس، ويعني بو غير الكالـ، أي  لوغوس فيموف االسكندري مفيوـ )

(  يجمع ( فاف معناه ) يتكمـ ( ) فقبؿ اف يصبح معناه ) Leigeinيأخذ لوغوس معنى لفعؿ 

واتصاؼ الوجود بالموغوس يعني اف الوجود جامع فالموغوس ىو الجامع بيف األضداد. 

 األضداد(.

ينظر: قيصر الجميدي/ الطبيعة مكنة صامتة/ مساءلة رموز العقؿ الغربي/ مجمة كتابات             

وىذا دليؿ عمى إشكاليات االتصاؿ الصوفي البف  ٓٙ/صٜٜٙٔ(آب ػ ايموؿ/ٕٛمعاصرة/ع)

ني، وخاصة االشراقية الصوفية عند فيموف عربي بصيغة االنفصاؿ عف التصوؼ االفالطو 

( وصحة كؿ منيما عبارة  لوغوس / الكممة االسكندري. وتخمص إلى اف تعدد مستويات معنى )

 عف وجوه مختمفة لحقيقة كالمية واحدة، ولكنيا مطمقة. 
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 التفسير ومشكال التأويل
       

 

 

؛  كؿ فييا التفسير مع التأويؿ بصيغتيالتفسير بمعنى التأويؿ ػ أوؿ لحظة إشكالية تشا كان  

 : / االتصاؿ بيف مرحمتيف االنفصاؿ

 مرحمة تأسيس النموذج 

  مرحمة تأويل النموذج 

 مما يتوّجب االنتقاؿ والتحّوؿ بالخطاب القرآني مف مستوى اإلبالغ إلى مستوى التفسير.

متاويؿ، ولفيـ ل ذج إوالي ػنمو وقبؿ تحديد طبيعة ىذا السياؽ ػ تفترض ىذه المقاربة ػ اف التفسير 

.ىذه المحظة ػ ألسباب وظروؼ التنزيؿ ػ تختزؿ ىذه   Represantationتمّثؿ ػ  الكيفية السببية في

واالتو المعرفية بوصفيا  المقاربة لحظة التفسير إلى ىيكؿ إبيستمائي تتمفصؿ فييا إواليات التفسير وا 

                             . الشكؿ الظاىر لمتأويؿ
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 الييكل االبيستيمائي لمتفسير

                                                                    

              

  

                                                               

 

 

                                   

 الحديث                                                              النص            

           

                                                                                       

 

                                                                                           

 

 

                                                              

 البشر الوحي البالغ

مرسل  وسيط رسالة
 اليه

 لالرسو

 الصحابة /التابعون          

 االشارة لعقلا الرأي الرواية
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( بمساف الرسوؿ  االفيام لقد أحاط الصحابة بسياؽ النص ضمف المرحمة الشفاىية، فتمقنوا اإلبالغ )

دويف الكتابي مف جية اخرى، ومف ( مف جية، ثـ شّكموا الذاكرة المرجعية لمرحمة الت السماع )

        نبنى عمى الترجيح بيف اآلراء: االصحابة إلى التابعيف ػ انطمؽ التفسير البالغي مف السمؼ، ف

(  ترجمان القرآن إليو عمى انو ) رَ الذي ُنظِ ، حتى ابف عباس  ( االشارة/  العقل/  الرأي/  الرواية )

 أو الراوي والمروي عنو.لـ يتجاوز وظيفة الناقؿ والمنقوؿ عنو 

واف كاف البد مف التفريؽ بيف التفسير والتأويؿ، فاف بعض الدارسيف يعود إلى األصؿ وىو التوحيد 

بينيما، عمى أساس مف االيماف باف المفّسر ػ في عالقتو بالنص ػ اليستطيع أف يتجاىؿ البعد 

لماضي وصواًل إلى موضوعية التاريخي الذي يفصؿ عف زمف النص، واليستطيع أف يحؿ نفسو في ا

 (.ٔ)مطمقة في فيـ النص 

ختمط عمى المفّسريف عدـ التمييز بيف اختمط عمى الدارسيف مثمما اورغـ أىمية ىذه المالحظة، فقد 

انو  بف عباس )اورأى  (ٕ)( لفظ التأويؿ بمعنى التفسير ستعمؿ ابف منظور )االتفسير والتأويؿ، فقد 

 (.ٖ)(  جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ي الطبري تفسيره بػ )( ، ويسم يعمـ تأويؿ القرآف

اف تفسير الصحابة  أبو زيد، فقد نظر إلى التفسير بمعنى التأويؿ، إذ يقوؿ ) حامد اما الدكتور نصر

وكأف  (ٗ)( أنفسيـ ػ خاصة ابف عباس الذي ُنِظر إليو عمى انو ترجماف القرآف ػ اليتجاوز إطار التأويؿ

ا درجة أو مرتبة أو منزلة معرفية أدنى مف التفسير ، والشؾ باف عدـ التمييز بينيما ناجـ التأويؿ ىن

 عف ازدواجية خاطئة في الفيـ. 
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فما إواليات التفسير؟ وما إواليات  اً ذإولتجّنب سوء الفيـ: يجب التمييز بيف التفسير والتأويؿ، 

 التأويؿ؟ وما الفرؽ بينيما؟

ف ألومف التعميؿ،  الشرح، وىو بالمعنى المعجمي أعـّ مف االيضاح ) اف التفسير ال يتجاوز إطار

الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة،  ةيّ نتقاؿ الذىف مف المؤثر إلى األثر أو إظيار عمّ االتعميؿ ىو 

 (.٘)( فكؿ تعميؿ تفسير وتوضيح، وليس كؿ تفسير تعميالً 

  ف التفسير عمى أ( ويرى ب التفسير بػ ) ويسمي ابف خمدوف النظر في الكتاب ببياف ألفاظو أوالً 

 :  صنفيف

لناسخ والمنسـو،، وأسـباب ااألول ـ تفسير نقمي مسند إلى اآلثار المنقولة عن السمف، وىي معرفة 

 النزول ومقاصد اآلي. وكل ذلك اليعرف إاّل بالنقل عن الصحابة التابعين ليم. 

ــــــاني  ــــــى المســــــ الث ــــــ صــــــنف آخــــــر مــــــن التفســــــير ىــــــو مــــــايرج  إل ــــــة المغــــــة               ـ                                ان مــــــن معرف

 (ٙ.)واالعراب، والبالغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد واالساليب 

واف كاف ابف خمدوف قد مّيز بيف تفسير المعنى وتفسير أداء المعنى، فاف معنى التفسير: بياف لفظ ال 

قيقة أو مجازًا، ورغـ اف الحقيقة أو المجاز موجود في يحتمؿ غير وجو واحد، أي إّما أف يكوف ح

ض لو مواضع عرَ قترف بالحقوؿ الداللية في التأويؿ، غير اف التفسير تُ اصطالح محدث االمغة، فيو 

، ذلؾ ألنو  ( مجاز القرآف معينة مف التعميؿ، فقد قاـ ابف المثنى بتوسيع التفسير المجازي في كتابو )

  ( فقولو تعالى الداللة ( في تأويؿ ) المجاز ( وأّوؿ َمف استخدـ كممة )المجاز ) نَي بكممةعُ أّوؿ َمف 

فأتى  (، وقولو تعالى ) تركناكـ إّنا  ( مجازه ) إّنا نسيناكـ ( وقولو ) أعينكما ( مجازه ) انني معكما )

 (.ٚ)( المثؿ والتشبيو ( مجازه ) اهلل بنيانيـ مف القواعد
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 :  أنواع مختمفة مف المجاز في المغة كما مّيز ابف المثنى بيف

ومجاز ما جاء  لفظو لفظ الواحد  ؼ، ومجاز ما كؼ عف خبره،ذِ ختصر، ومجاز ما حُ أُ مجاز ما 

ووقع عمى الجميع، ومجاز ماجاء الجميع لفظ خبر الواحد، ومجاز ماجاء الجميع في موضع 

 (ٛ.)الواحد

ج داللة المفظ مف الداللة الحقيقية إلى الداللة ولكف ابف رشد أعطى المجاز معنى التأويؿ، وىو إخرا

       لتجّوز مف تسمية الشيء بشبييو أوفي ذلؾ بعادة لساف العرب في ا ؿَّ خِ المجازية مف غير اف يُ 

( في تعريؼ أصناؼ الكالـ  دتُعدّ  أو مقارنة أو غير ذلؾ مف االشياء التي ) و)بسببو( أو الحق

 .(ٜ) المجازي

 حده أساس التأويؿ، فيناؾ الحقيقة بالمعنى الصوفي الموازي لو.ولكف ليس المجاز و 

 أربعة أنساق من التفسير: ولغرض أجرائي يمكف تحديد 

التفسير بالرواية من حيث ىي إمارة عمى اليقين، وذلك بالرجوع إلى أسباب وظروف التنزيل  .ٔ

 بن عباس. اـ كتفسير 

فيم المعنى عمى وجو يطابق المفظ ـ  جتياد في النظر أو فياالتفسير بالرأي من حيث ىو  .ٕ

 كتفسير ابن جرير الطبري. 

التفسير بالرأي والعقل من حيث النظر أو في فيم المفظ عمى وجو يطابق المعنى ـ كتفسير  .ٖ

 الزمخشري. 

ـ كتفسير فخر الدين بالمعنى من الباطن إلى الظاىرالتفسير بعمم اإلشارة من حيث االتجاه  .ٗ

   الرازي.
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( بفتح اليمزة وسكوف الواو، وىو الرجوع، ومأخوذ أيضًا  َأْول ، فمفظ مأخوذ مف مادة )أما التأويؿ 

 (ٓٔ.)( بمعنى ساس الكالـ أو وضع المعنى فيو موضعو اإليالة مف مادة )

بعد أف يكما اف التأويؿ مرادؼ لالستقراء عند الفيمسوؼ، ىذا االستقراء يسميو الالىوتي تأوياًل، ليذا ال

ؿ الالىوتي قد تنافذ إلى التأويؿ العربي ػ االسالمي، وخاصة بعد أف حّؿ فقو المغة محؿ يكوف التأوي

( أو الرمزي الذي  التفسير المجازي الالىوت، وذلؾ بوجود مدرستيف في عمـ الفقو االسكندراني و)

 وضعو الرواقيوف، والمدرسة البرغماتية.

ال كيؼ إتجو ولكف قبؿ اف يقوـ الييود بالتأويؿ المجازي، كاف ال تأويؿ المجازي موجودًا في اليوناف، وا 

( مف التوراة عف طريؽ التأويؿ، وخاصة بعد نزعة  الحكمة/  الفمسفة ستخالص )االييود إلى 

 التوفيؽ بيف التوراة والفمسفة. 

 وما يعنينا ىنا ػ ىو الغرض مف االستقراء بالمعنى الفمسفي، والتأويؿ بالمعنى الالىوتي، ذلؾ ألف )

 (ٔٔ). ( لغرض مف الطريقتيف معرفة بواطف األشياءا

فإف الرجوع إلى إوالية ( ٕٔ)( إرجاع الشيء إلى أّولو أو إلى أصمو واف كاف مف معاني التأويؿ )

الشيء ىو تفسير أو تطبيؽ إلوالتو، فقد حّدد الجرجاني المتكمـ االشعري إوالية تأويؿ اإلوالة بقولو 

ح، وفي الشرع صرؼ المفظ عف معناه الظاىر إلى معنى يحتممو إذا )اف التأويؿ في األصؿ الترجي

 وبذلؾ فّسر اإلوالية بتطبيؽ اإلوالة عمييا. (ٖٔ)كاف المحتمؿ الذي يراه موافقًا لمكتاب والسنة(

بصرؼ المفظ عف  ) كما نظر ابف تيمية إلى معنى التأويؿ بوصفو إيالة مف معنى إلى آخر، وذلؾ 

أي إحالة المفظ مف المعنى  (ٗٔ)( ذلؾ المفيوـ منو إلى معنى آخر يخالؼالمعنى المدلوؿ عميو 

 الظاىر إلى معنى مضمر.
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( مف التفسير لفيـ المعنى المستور بالمفظ، فاف  عمؽ وأعمىأالتأويؿ مرحمة أو مستوى معرفي ) إذاً 

صرؼ ظاىر  بالمعاني والدالالت، أي ىكاف التفسير ُيعنى بالمفردات وااللفاظ، فاف التأويؿ يعن

اّل لماذا  ختار أغمب الفقياء والمتكمميف والصوفييف تأويؿ محموؿ االممفوظ إلى معنى المحموؿ، وا 

 .هالنص عمى تفسير ظاىر 

لقد قصد الفقياء بالتأويؿ ػ تفسير اآلي والحديث بالمعنى غير الظاىر مف لفظو، ورغـ )أنيـ لـ 

فاف  (٘ٔ)، واغمب الفرؽ الكالمية(ةده عند الصوفيالشرع إلى ظاىر وباطف عمى النحو الذي نج ايقّسمو 

 ساس الكالم ظاىر المفظ أو المعنى الظاىر بالقياس الفقيي ػ الحسي، فقد ) يتعدَّ  ( واف لـ تفسيرىـ )

الفقيي بالتأويؿ، ليذا كاف فقو المغة ػ أّوؿ نموذج إوالي في التأويؿ العربي ػ االسالمي، وىذا ما  (

 سنراه في سياؽ آخر.

( عمػى أولويػة العقػؿ أو عمػى اولويػة الػنص ػ رغػـ انيػا إشػكالية تختػزؿ شػمولية المشػكمة  الرىػاف ّمػا )أ

التأويمية، فاف ىذا الرىاف اليخرج عف إطار تدويؿ ىذه االشكالية بسياؽ دائري مف التكرار، ليذا يجب 

ف، ممػػا تقتضػػي النظػػر الييػػا بوصػػفيا إشػػكالية تتصػػؿ بمحظتيػػا التاريخيػػة مػػف حيػػث تنفصػػؿ عنيػػا اآل

( االنتقػاؿ بيػا إلػى مسػتوى جديػد مػف التأويػؿ باكتشػاؼ إوالياتيػا  وليست المنيجية الضرورة المعرفية )

 (ٙٔ.)المعرفية قبؿ البرىاف عمييا 

 سشعرية مذىب ديمقريطااللقد تبنى المعتزلة ػ المنطؽ األرسطي في تعميؿ معقوؿ النص، فيما تبنى 

منيما كّؿ يذا فاف االختالؼ بينيما في التأويؿ يكمف في منطمؽ الذري في تعميؿ مدلوؿ النص، ل

الذي ينقض اآلخر لدرجة يتحكـ مبدأ النقيض ونقيضو بتوجيو ىاتيف الطريقتيف في الجدؿ الكالمي، 

 ( وليست معرفية.  إشكالية منيجية ) التأويل(  رىان ) إشكاليةوبالتالي فاف 
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اربة ػ إواليات لتعميؿ أو تفسير أو تطبيؽ اإلواالت، فالمعنى لمشكاؿ التأويؿ في منظور ىذه المق إذاً 

طار اإلالظاىر إوالية لتفسير إوالة مجازية لمعنى مرموز خفي آخر، ولكف ىذا المعنى اليخرج عف 

اإلوالي لو، بينا التفسير إوالية أعـّ مف إوالة المعنى، بحيث يخرج عف المعنى اإلوالي بتعميؿ إوالة 

المعنى، أّما التأويؿ فإوالية أشمؿ مف إوالة المفظ، ليذا يخرج التأويؿ مف وحدة المعنى  المفظ إلى عمّية

(  يسيتس اإلوالي الواحد إلى المعنى التعددي، حتى يتّسع المفظ ويفيض المعنى باإليالة، أي بػ )

 .   المفظ عف طريؽ صرفو إلى إواالت معرفية أخرى

 إحاالت

 .ٖٔتأويؿ/ مرجع سابؽ/صد.نصر حامد/ فمسفة ال أبو زيد، (ٔ)

جمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػـر االنصاري/لسػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب/ طبعػػػػػػػػػػة  ابػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػور، (ٕ)

 .ٖٔٔبيروت/د.ت/ص

 د.نصر حامد/فمسفة التأويؿ/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا. أبو زيد، (ٖ)

 .ٕٔ/صالمرجع نفسو (ٗ)

/ إصػػدار الشػػركة العالميػػة لمكتػػاب المبنػػاني/بيروت ػ ٔصػػميبا، د.جميػػؿ/ المعجػػـ الفمسػػفي/ج (٘)

 .ٖ٘ٔ/صٕٜٛٔلبناف/

ابػف خمػػدوف ، أبػػو زيػػد عبػد الػػرحمف بػػف محمػػد/ المقدمػػة/ دار الشػعب ػ القػػاىرة/ د.ت/ نسػػخة  (ٙ)

 .٘ٓٗ/ٗٓٗ/ٔٓٗص / مّصورة

ابػف المثنػى، أبػو عبيػدة معمػر/ مجػاز القػرآف/ تحقيػؽ فػؤاد سػزكيف/ مكتبػة الخػانجي /القػاىرة ػ  (ٚ)

 .ٜٖ٘/صٔ/جٕٖٔ،ٕٓ/صٕ/جٜٗ٘ٔ
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 مجاز القرآف/ مرجع سابؽ.بف المثنى، أبو عبيدة معمر/ا (ٛ)

ابف رشد، ابو الوليد محمد بف أحمد/ فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمػة والشػريعة مػف االتصػاؿ /  (ٜ)

دراسػػػػػػػػػة وتحقيػػػػػػػػػؽ: د. محمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػارة/ المؤسسػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػات والنشػػػػػػػػػر/ بيػػػػػػػػػروت/ 

 .ٕٖ/صٜٔٛٔ/ٕط

ـ ػ القػػػاىرة ػ الشرباصػػػي، احمػػػد/ قصػػػة التفسػػػير/ وزارة الثقافػػػة واالرشػػػاد القػػػومي/دار العمػػػ (ٓٔ)

 .ٜ/صٕٜٙٔ

 .ٖٕٗجميؿ/ المعجـ الفمسفي/ مرجع سابؽ/ص صميبا، د. (ٔٔ)

 .ٖٓٔابف منظور /لساف العرب/ مرجع سابؽ/ص (ٕٔ)

 .ٜٔٚٔالشريؼ الجرجاني، عمي بف محمد/ التعريفات /الدار التونسية لمنشر/ تونس/ (ٖٔ)

يػة إبػف ينظر: موافقة صريح المعقوؿ الصػحيح المنقػوؿ عمػى ىػامش كتػاب منيػاج السػنة النبو  (ٗٔ)

 .ٕٓٔ،ٜٔٔ/صٔىػ /جٕٖٔٔتيمية/ طبع بوالؽ ػ

 .ٕٛحميد/ إشكالية رىاف التأويؿ/ مرجع سابؽ/ص الطريطر، (٘ٔ)

 / مرجع سابؽ. حميد/ إشكالية رىاف التأويؿ الطريطر، (ٙٔ)
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 فقو المغة 

 نموذج أوالي لمتأويل بالقياس واالجتياد

 
 
 
 
 

 تمييد       
  

واالتو المعرفية، وتحديد االطار اف تقوـ ىذه المقاربة بت قبل        خريج إواليات فقو المغة وا 

( وبياف أىمية موقع عبارة فقو المغة االبيستمولوجي لقوانيف تفسير الخطاب القرآني، البد مف معرفة )

القياس المرادؼ لالجتياد في التأويؿ، وفيـ قانوف المحظة التي توقؼ فييا القياس أو االجتياد عند 

 جتياد م  النصاال  تواضع عمييا االتجاه السمفي ػ عمى وفؽ القاعدة التي تقوؿ ))المواضعة التي 

نبنى عمييا االستدالؿ الفقيي عمى البنى النحوية بوصفيا بنيات سمعية ا((، وبالتالي الكيفية التي 

 (.ٔ)وعقمية ولغوية

فما ليؤالء القـو  عالى )): الفيـ، والعمـ، والفطنة، ومف قولو ت ( في المغة الفقو تعني عبارة )    

( مصطمح عربي ػ اسالمي خالص، اذ يعني فقو المغة ، اذف )ٛٚاليكادوف يفقيوف حديثا(( النساء/

  اف غير  (ٕ)))العمـ باالحكاـ عف طريؽ االستدالؿ عمييا أو ىو عمـ الفقيو المستنبط ال عمـ سواه(( 

 القرف الثاني اليجري.صطالحي إال في اواسط الا( لـ يستعمؿ بالمعنى  الفقو )
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كما اف االستدالؿ في الفقو والنحو ػ نتاج عربي ػ اسالمي خالص ايضًا واف تأثر باالستدالؿ المنطقي 

 االرسطي.

:  االدلة االربعةستنباط االحكاـ الشرعية العممية بوساطة اومعنى االستدالؿ الفقيي ىو كيفية 

 .القياس / االجماع/  الُسنة/ الكتاب

 ضوع فقو المغة؟ وما مركز مدار الشاغؿ الفقيي؟ولكف ما مو 

ُيعنى فقو المغة بالسموؾ المغوي لمعاني االلفاظ المفردة: كعالقة المفظ بالمفظ، والمفظ بالمعنى، والمفظ 

باالستعماؿ، اما الشاغؿ االكبر لمداره فيو: أصؿ االشتقاؽ أو اصؿ الصيغة أو أصؿ الوضع أو نية 

 (.ٖ)اصوؿ الفقو اف تكوف الكممة ))عربية الوضع((الواضع، ولعؿ أىـ اصؿ مف 

اصؿ الوضع أسبؽ مف  ( فاف )) اصل االشتقاق أسبق من أصل الوض  وعمى الرغـ مف اف )

الفقو معرفة ما فوؽ نحوية، فاف  كاف لذلؾ مف أىـ شروط الفقو ػ معرفة العربية، فاف (ٗ)(( الكممة فقط

                                                                                                    مسموع عميو.ة بانتماء النحو وقياس ما ىو مفردىذه المعرفة تتوخى معاني االلفاظ ال

 العقؿ مضمف بالدليؿ ،  ىػ(: ))ٖٕٗؿ الوضع ىو دليؿ العقؿ، وعند الحارث المحاسبي )أص إذاً 

حيث يصؿ العقؿ إلى المعرفة عف طريؽ النظر  (٘)(( مستدؿوالدليؿ مضمف بالعقؿ. والعقؿ ىو ال

 ؟إذاً واالستدالؿ باالدلة، فما االستدالؿ 

ىو نظر القمب المطموب بو عمـ ما غاب عف  ىػ( االستدالؿ بانو ))ٖٓٗ) ؼ الباقالني االشعرييعرّ 

 .(ٙ)(( الضرورة والحس

(( وىو  معرفة ماال يعمـ باضطرار ىو ما أمكف اف يتوصؿ النظر فيو إلى ؼ الدليؿ بأنو ))ويعرّ 

 .(ٚ)عمى ثالثة ضروب: عقمي. وسمعي. ولغوي
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 ؟ ولكف أييما لو االسبقية: دليؿ العقؿ اـ دليؿ الشرع

تبع الدليؿ الشرعي الدليؿ استتبع الدليؿ العقمي عند المعتزلة الدليؿ السمعي، بؿ قاـ عميو، وبذا القد 

( الحسع ىو الفرع، ليذا فالمعرفة عف طريؽ االدراؾ )العقمي، حتى صار العقؿ ىو االصؿ، والشر 

 ختمؼ عف المعرفة عف طريؽ االستدالؿ )النظر( في اف االولى اكثر وضوحًا وبيانًا.ت

 (( ورأيو اف  لالمور حكماف: حكـ ظاىر لمحواس وحكـ باطف لمعقوؿ ىػ( ))ٕٕ٘وعند الجاحظ )

 .(ٛ) ( العقؿ ىو الحجة )

نتقاؿ مف العمـ الذي تتوافؽ فيو العقوؿ في فيـ الضرورات استدالؿ ػ وسيمة ويمكف اعتبار النظر واال

 إلى العمـ الذي تتفاوت فيو العقوؿ في فيـ الماىيات بالقياس أو االجتياد. 

      :  ( ساواالجتياد عنده مرادؼ لمقي ىػ( يشترط في باب االجتياد )ٕٗٓلذلؾ نجد الشافعي )

 بآلة القياس؟ إذاً (( فما المقصود  التي لو القياس بياواليقيف إال مف جمع االلة  ))

اف آلة القياس عند الشافعي ىي العمـ بالكتاب ناسخو ومنسوخو، وعاّمو وخاّصو، والعمـ بالحديث 

      ع السمؼ والناس، والعمـ بمساف العرب، ولكف عمى المجتيد بيذه اآللة كما يقوؿ الشافعي اواجم

 .(ٜ)(( صاؼ مف نفسو حتى يعرؼ مف انو ايف قاؿ ما يقوؿ، وترؾ مايترؾبموغ غاية جيده، واالن ))

ولكف في المحظة التي بمغ فييا كؿ مف النحو والفقو غايتو النحوية والفقيية في القرف الرابع  

)في الفقو( ومعنى المفظ  اليجري ػ طرح قانوف ىذه المحظة إمكانية الجمع بيف معنى المفظ منفرداً 

( مف باب االجتياد، وكاف البد في ىذه الحاؿ اف تتراجع القاعدة السمفية  ي النحوف ضمف السياؽ )

(( بصيغ مستوعبة  االجتياد م  النص (( اماـ تقدـ القاعدة الجديدة )) ال اجتياد م  النص ))

ىػ( في ٘ٓ٘لماىية القياس ومتقدمة عميو بمعرفة العربية ػ لغة ونحوًا في آف واحد، فقد ذكر الغزالي )
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ط في المجتيد أف يبمغ ر ( حاجة المجتيد إلى معرفة المغة والنحو، غير انو لـ يشت المستصفى ) وكتاب

بالقدر الذي يتعمؽ بالكتاب  درجة الخميؿ والمبرد، ولكف عميو اف يعرؼ اسرار المغة، ويفيـ النحو ))

 (.ٓٔ)(( ؾ حقائؽ المقاصد منووالُسنة ويستولى بو عمى مواقع الخطاب ودرْ 

(( وفتح الطريؽ إلى  المحصوؿ ىػ( بيف الفقو والنحو في كتابو ))ٙٓٙوحد فخر الديف الرازي) كما

 .(ٔٔ)( المغة والنحو يجرياف مجرى االصؿ لالستدالؿ بالنصوص معرفة المغة، ألف )

االجتياد باالجتياد في كتابو  رّ قىػ( فقد أٜٓٚاما االصولي الثالث ابو اسحاؽ الشاطبي )

و ػفاف كاف ثمة عمـ ال يحصؿ االجتياد في الشريعة إال باالجتياد في واشترط قائاًل ))))الموافقات(( 

))(ٕٔ). 

ف كيفية تأويؿ المتشابو إ(( لمناس، ف بياف (( و)) ىدى وبما اف القرآف قد وصؼ نفسو بػ )) 

في لناس لمعرفة درجاتيـ ابرده إلى المحكـ ىو بمثابة اختبار لمخاصة مف العمماء والعامة مف 

 االجتياد والتقميد، ولمعرفة القدرة العقمية لكؿ منيما في الوصوؿ إلى الغاية.

ولكف السؤاؿ في باب االجتياد: كيؼ يمكف حمؿ المتشابو عمى المحكـ، ثـ الفصؿ بينيما؟ وبغية 

االستدالؿ الفقيي، فيؿ يكفي العمـ بالفقو مف حيث االحكاـ واالسباب الشرعية دوف فيـ ضوابط الفقو 

 فسيا كأدلة الفقو والنص والحديث واالجماع والقياس؟ن

عمى الرغـ مف اف االجتياد قائـ عمى االستدالؿ، واالستدالؿ دليمو العقؿ، والعمـ بالنحو والرواية 

والفقو، فاف االجتياد بحاجة إلى ضوابط منيجية تضبط عقؿ الفقيو وتعصمو عف الخطأ في عممية 

 عميو. االستنباط، وكيفية إقامة الدليؿ
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         ان فقو المغة المقاربة مف فرضية ضمنية قائمة عمى  ىذه ومف خالؿ ىذا التمييد ػ تنطمؽ

اوالية لتطبيؽ إوالة التأويؿ بالقياس أو باالجتياد ، واالجتياد مرادؼ لمقياس،  )= أصل التأويل(

غير اف القياس ىنا ػ  (ٖٔ)(( حمؿ غير المنقوؿ عمى المنقوؿ اذا كاف في معناه فالقياس يعرؼ بانو ))

(( ليذا تنبني  قياس حكـ غير المسموع عمى حكـ المسموع الذي في معناه إوالية ترجع إلى اوالة ))

( يتفرع إلى إواليات  = اصؿ مشتؽ ىذه الفرضية عمى ىيكؿ ابيستمائي لفقو المغة ػ كنموذج اوالي )

 معرفية صاغت قوانيف تفسير الخطاب القرآني.

وف الييكؿ االبيستمائي لفقو المغة؟ وكيؼ تشكؿ النموذج االوالي لفقو المغة بالقياس أو مـ يتك إذاً 

           ؟  االجتياد

 

 الييكل االبيستمائي لفقو المغة   

                                   المجمل × رالمفس                       المخفي            × الظاىر                 

 

 

 التشكل×المحكم                                 المشكل× النص                   

 الداللة                                                       العمة                 

                                                      

     المدلول                                                ل  المعمو                   

                                    

 فقه اللغة 

 االجماع والقياس × الكتاب والسنة 

 الشاهد والغائب × االصل والفرع
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بصفتيا بنية إطارية لو ػ البد مف  (ٗٔ)وقبؿ اف تقوـ ىذه المقاربة بمؿء الييكؿ االبيستمائي لفقو المغة 

 بعض االولويات الرئيسة ليذه البنية:تقويـ 

 أواًل ـ االتجاىات المتعاكسة

 لقد كاف الفقو كالمغة تتنازعو اتجاىات متعاكسة منيا:

 (٘ٔ)االثر( ويقابل ذلك في المغة ـ الرواية والسماع في عمم الكالم تجاه يعتمد التفسير بـ )ا *

ي فيم الخطاب القرآني في ضوء احكام الرأي( عن طريق االجتياد ف تجاه يعتمد التفسير بـ )ا *

 . العقل م  التقيد بقواعد المغة وشواىد النحو، ويقابل ذلك في المغة: التنظير والقياس المنطقي

 ثانيًا ـ الفيوم المتغايرة 

 متغايرة منيا: اتلقد كاف الفقو كالفمسفة تتنازعو فيوم

  ،ولوجود تداخؿ مفاىيمي بيف بعد اف حؿ الفقو محؿ الالىوت، قاـ الفقو مقاـ الفمسفة

الفقو والفمسفة في المغة، ينبغي الفصؿ بيف منطؽ المغة وفقو المغة ليس لغرض 

ف مفيوـ الفيمسوؼ لمغة ))ىو مفيوـ صوري منطقي ألتحديد بينونة كؿ منيما، 

يختمؼ عف مفيوـ المتكمـ ليا، وىو مفيوـ يرتبط غالبًا بمفيوـ بياني لو قواعده 

وىذا الفصؿ يترتب عميو ػ التمييز بيف بحث الخطاب  (ٙٔ)لبالغيةواسسو النحوية وا

 القرآني وتعميمو ، وبيف تفسيره وفيمو، فاالوؿ منطقي، والثاني فقيي تأويمي.
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 صوؿ الفقو تعنى باستنباط االحكاـ مف ىذه االصوؿ، فاف ثمرة ىذه أف كانت إ

الخطأ الذي أدى اليو ولكف  (ٚٔ)( الفقو ىو ): ابف خمدوف  -كما يقوؿ  -االحكاـ 

ىو خمع االبدية والمعصومية ػ كما رأى ذلؾ الدكتور محمد أراكوف ػ  العمؿ الفقيي))

وكأف تقعيد إصوؿ عمـ الفقو في  (ٛٔ)(( عمى تشريع قديـ مرتبط بمحظة تاريخية

المغة، وفي المنطؽ يعني غمؽ سياؽ دائرية الفيـ واالكتفاء باالصؿ المشتؽ داخؿ 

ي تفسير المغة، في حيف تشكؿ المغة مركز مدار التأويؿ مف منظور النسؽ الفقيي ف

فقيي، وىذا مايفسر توقؼ تطور اصوؿ عمـ الفقو عمى النحو والداللة والبالغة في 

 . ( القرف الثاني عشر الميالدي القرف السادس اليجري )

 

 ( الظاىر اف كاف المنيج الحسي في الفقو يفسر النص بما يتفؽ مع المعنى ،)  فاف

(، ليذا فالتناقض  المعقول المنيج المنطقي يؤوؿ النص بما يتفؽ مع المعنى )

بينيما لـ يكف قائمًا عمى اختالؼ بيف وجيتي نظر المنيجيف مف حيث مرجعية 

        النص باالجتياد أو معقولية النص مف غير اجتياد، انما التناقض قائـ عمى 

كما سنرى ذلؾ في سياقنا  فيما بعد )خالؼ( نشأ وتطورت أنساقو المعرفية  )

( بيف تأويؿ بياني تشكؿ المغة االطار المرجعي لو، وبيف تأويؿ عقمي يشكؿ  الالحؽ

القياس االرسطي االطار المرجعي لو في لحظة تاريخية امتمؾ فييا التأويؿ البياني 

أف منظومة معرفية شاممة ػ كاف مف الممكف اف يتأسس المنطؽ االرسطي عمييا بدؿ 
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تتأسس عميو ىذه المنظومة باالتجاه الذي افضى إلى التعددية في التفكير 

  واالزدواجية في التطبيؽ المعرفي. 

 
 د وعمى الرغـ مف اف الشريعة تأسست عمى مقاصد الشريعة بغمؽ دائرة االجتياد، فق

، أي في المحظة التي ينبغي اف  ( المفظ والمعنى ) قيد التشريع بقيود العالقة بيف

يكوف فييا الفقو تشريعًا لمعقؿ العربي ػ االسالمي مثمما ينبغي اف يكوف تشريعًا 

دوف اىتماـ بالكميات المتمثمة في  )) اتجو العقؿ مف المفظ إلى المعنى لممجتمع ػ

ف االجتياد وبقياس مواضعة المغة عمى مواضعة الشريعة ُرقِّ  (ٜٔ)(( مقاصد الشريعة

 في التأويؿ.

( الذي يؤسس االجتياد، ويتحكـ فيو ويحكمو في آف  = االدلة { احد اصوؿ الفقو )واف كاف }االجماع

 {؟ االجماع واحد، فما ىو }

د، ألنو اوالية متحركة مف اواليات ( مبدأ غير مقيّ  الحديث / النص اف االجماع عمى صحة ثنائية )

{  اجماع الصحابة مقصود ػ }( ىو ال اجماع ، ولكف السؤاؿ االوؿ: أي) ( = تأويؿ المغة فقو المغة )

؟  ؟ وىؿ لالجماع اساس في النص أـ ال { اجماع اىل عصر معين { اـ } اجماع اىل المدينة اـ }

 ؟ ـ الأوىؿ لو اساس في الحديث 

( أو تعميؿ لو، ولكف بعد  = نص ( أو تأويؿ نصي ) = قضية قد يقع االجماع عمى حكـ قضوي )

االوؿ  نصي أو لدليؿ شرعي، فاف ذلؾ اليجوز إال بشرطيف )) االجماع اذا جاز تأويؿ جديد لحكـ

عمى بطالف التأويؿ  وايكوف السمؼ نصّ  الّ إإال يكوف ممغيًا بما اجمع عميو مف التأويؿ االوؿ، والثاني 

يتجزأ مف اشكالية تقييد االجتياد  وىذه الشرطية جزء ال (ٕٓ)(( الثاني، فاذا فقد احد الشرطيف لـ يجز
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ماع، مما يترتب عمى ىذه االشكالية اف تجعؿ اوالة االجماع تفسيرًا الواليتيا الفقيية، فاف بقيود االج

أىو ( فما ىي عمة الحكـ في ذلؾ؟ أي القياس الفقيي: Cause كاف القياس الفقيي: قياس ) عمة ػ 

 ـ اجتيادي؟أـ ظني أقياس قطعي 

موجودة في الفرع، فاف االصؿ اوالية  mecanisme( اوالية ػ  العمة ) mecanigueبما اف اوالة ػ 

/ الشاىد بالغائب، كما  تحكميا، وبناء عمى كوف االوالة تؤوؿ إلى اوالية، يمكف مقاربة االصؿ بالفرع

 لفة أو المطابقة بينيما.ايمكف مقاربة العمة بالمعموؿ في نحو المغة، ولكف ليس بصيغة المؤ 

فيي اوالة تفسر اوالية المعنى أو تدؿ عمييا،  إذاً يقيف،  وبما اف العمة في الفقو ػ عالمة أو إمارة عمى

وىذه االوالية قابمة لالجتياد، حتى لو كاف االجتياد محكومًا بػ )االجماع( ػ كالمشترؾ المفظي الذي 

(( الذي يحتمؿ العدؿ والجور،  القسط يدؿ مف خالؿ المواضعة المغوية عمى معنييف أو اكثر كػ ))

(( التي تحتمؿ العيف الباصرة وعيف الماء  العين يحتمؿ العبد والسيد، و))(( الذي  المولى و))

دؿ عمى مقصود معيف ال يحتمؿ التفسير أو  ىناؾ محكـ ومتشابو، فالمحكـ مف المفظ ما إذاً الدافقة، 

 التأويؿ، والمتشابو ماال يدؿ عمى مقصود معيف، ويحتمؿ التفسير أو التأويؿ باالجتياد. 

ي قاـ بتقعيد نحو ػ فقو المغة عمى وفؽ نظاـ استنبط منو معاني الشريعة، وأسس عميو واف كاف الشافع

( في رسالتو  اصول الفقو منيجو في القياس الفقيي، فاف االنباري اقاـ شواىده النحوية عمى )

س ((. اما الشاطبي فقد دعا إلى بناء االحكاـ الفقيية عمى مقاصد الشريعة ولي لمع االدلة الصغيرة ))

 (( الموافقات (( وقد رأى في كتاب )) في حقيقة امرىا إلى اجتيادات لغوية عمى العمؿ التي ترجع ))

اف اصوؿ الفقو ػ قطعية الظنية بدليؿ انيا راجعة إلى كميات الشريعة كما يجعؿ ىذه االخيرة  : ))

 (.ٕٔ)(( تتوافر فييا شروط العمـ البرىاني
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الشاطبي اكثر مف ضرورة الستخراج إواليات فقو المغة واواالتيا  وتستدعي رسائؿ الشافعي/ االنباري/

المعرفية منيا، الف مشكؿ التأويؿ فييا اليتحدد بالمغة والداللة المفظية كأسبقية المعنى عمى المفظ أو 

( وكأف  االليي ) بالعكس، وانما يتسع الحتواء العمؿ المنطقية ػ كأسبقية العامؿ النحوي عمى العامؿ 

(  وىذا ما سنراه في موضع آخر دائرية الفيـ التكتمؿ إال بالتوفيؽ بيف فقو المغة وعمـ الكالـ )سياؽ 

ويمكف اختزاؿ صيغ الخطاب الفقيي في النموذج  (ٕٕ)ومف ىنا نشأ االختالؼ بيف الحس والعقؿ

 :  التفريعي االتي

 

 صيغ الخطاب الفقيي  

           الظاىر                                           

 المحكـ النص                                                    

 المجمؿ                                  المفسر                      

 المتشابو                          المشكؿ                         

                  المخفي                                           

           

( مركز فقو المغة، فاف مفيوـ فقو الداللة المفظيةواف كاف العامؿ الداللي الذي اصطمحنا عميو بػ )

المغة سيتعرض كما سنرى إلى تغيير جوىري، وخاصة بعد اف تأثر النحو العربي بالمنطؽ االرسطي، 

، غير اف الدرس المغوي ينبغي فيو  مف عنايتو بالمادة ( اكثر بالصورة ف المنطؽ اليعنى )ألوذلؾ 

التركيز عمى المادة وليس عمى الصورة، ليذا ابعد المنطؽ االرسطي ػ النحو عف درس الواقع المغوي 

 الداللة 
  اللفظية 
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وا العمؿ ليذا انشغؿ النحاة في القرف الرابع اليجري، وما تاله بالقياس والبرىاف والعمؿ، وقد عدّ  (.ٖٕ)

 : حو، مما ادى إلى انبثاؽ اشكالية جديدةاصواًل اساسية لمن

 ـ عمؿ فقيية؟ أـ عمؿ منطقية أالعمؿ النحوية ػ عمؿ  لغوية 

وعمى الرغـ مف اف العامؿ النحوي عند الزجاجي يقوـ عمى القياس البرىاني، وليس عمى العادة أو 

ف عمؿ النحو أو الصيغ بوصفو قرينة الوصؼ في االستعماؿ، فقد حاوؿ الزجاجي اف يجعؿ م ؼالعر 

وليست عماًل منطقية، في حيف قاـ ابف جني بمقارنة العمؿ النحوية بعمؿ فقيية،  (ٕٗ)(( عماًل لغوية ))

اقرب إلى عمؿ المتكمميف منيا إلى …( اعمـ اف عمؿ النحوييف) فجعؿ اوالتيا اوالية كالمية، فقاؿ ))

ة الفطرة والطبع أو العادة والعرؼ. س عمؿ النحو عمى فكر وبذلؾ اراد اف يؤسّ  (ٕ٘)(( عمؿ الفقيييف

غير انو لـ يخرج عف إطار  (ٕٙ) ( ة لمطباعئفجميع عمؿ النحو اذف مواط وخاصة بعد اف استنتج )

     المنطؽ االرسطي المؤثر في القرف الرابع اليجري. اما ابف مضاء القرطبي، فقد انكر في كتابو 

 نظرية العامل النحوي والتشريع، واوؿ ما انكر فيو )) (( العمة والقياس في الفقو الرد عمى النحاة ))

 .(ٕٚ)(( العامؿ االليي ))ميديوف واستبدؿ بو عاماًل آخر ىولغى العامؿ الذي قرره النحاة التقأ(( أي 

، ومف كاف معو اقرب إلى مذىب الظاىر، فقد انكر مذىب اىؿ الرأي األ خذ واف كاف ابف حـز

( إلى النص العمة لعمؿ بو، ألنو رد القياس الذي اصطمحنا عميو بػ )بالقياس، وابطؿ مفعوؿ مركزية ا

الف النص عمى العمة نص عمى الحكـ في جميع  نصية ومنصوصًا عمييا في النص )) ةبوصفيا عم

 (.ٕٛ)محاليا (( 

فقد  بذلؾ مشكؿ التفسير والفيـ إلى مرجعية النص، لقد انطمؽ ابف حـز مف المخفى إلى الظاىر، فردَّ 

ػ أي التأويؿ ػ إلى المعنى الواضح البارز بذاتو الذي  ( استعمؿ الظاىر بمعنى الخروج عف الخفاء ))
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يستنبطو العقؿ عمى البديية بحكـ منطوؽ الفقو وداللة مفيوـ خطابو الذي يبدو لمسامع عمى وفؽ 

 (.ٜٕ)(  القرآن والسنة استعماؿ العرؼ والعادة، وذلؾ في اطار المصدريف الثابتيف )

 فما قياس العمة، وكيؼ نظر الكالـ إلى التعميؿ؟ ذاً إ

أي  -فاف صمة المغة بعمـ الكالـ: صمة القياس بالفقو  (ٖٓ)(  الفقو مف تراكيب عمـ الكالـ اف كاف )

قياس العالقات بيف المفظ والمعنى في التأويؿ البياني، ليذا التكتفي ىذه المقاربة بإيالة فقو المغة إلى 

لفقيية في عمـ الكالـ، وليذه اإلوالية مقاربة اوانما تتجو إلى البحث عف نسبة االوالية اوالة التأويؿ، 

 اخرى. 

 الت إحا

(( مف خالؿ إشكالية المصطمح  فقو المغة قدـ الدكتور محمد حافظ دياب مقاربة تاريخية لػ )) (ٔ)

الفيمولوجيا، بكؿ ماينطوي عميو مف أبعاد وتشكالت ومدلوالت حضارية، ليذا بدأ بتعريؼ مصطمح 

فقو( قد انتقمت  ) وعالج مصطمح ))فقو المغة(( عمى الرغـ مف انو اعتمد الظف والترجيح باف كممة 

مف الفقياء لتستعمؿ عند المغوييف بمعناىا العاـ ػ دوف معناىا االصطالحي عند عمماء اصوؿ الفقو 

ـ دقؽ في عالقات الوصؿ أي لتستعمؿ بمعنى فيـ الشيء فيمًا دقيقًا، أو التعمؽ في الدراسة ث

د. محمد حافظ دياب ))فقو  :مـ المغة. لمزيد مف التفصيؿ ينظروالفصؿ بيف الفيمولوجيا وفقو المغة وع

 .ٜٛٛٔ( اغسطس/آب/ٗٗ) المغة ػ واشكالية المصطمح(( مجمة المنار/ع

لحيز التاريخي، ولئف كانت ىذه الدراسة مقاربة تاريخية، فاف آلية االشتغاؿ في مقاربتنا التشتغؿ في ا

ى إلى تأسيس فيـ مافوؽ تاريخي أو ماوراء المصطمح التاريخي لفقو المغة بالكشؼ عف عالنيا تس
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فقو  اواليات فقو المغة واواالتو المعرفية، ليذا التكتفي بتأصيؿ ىذا الفيـ، وانما بالتأسيس لو أي )

 ( بوصفو النموذج االوالي لمتأويؿ العربي االسالمي. المغة

 /ٜٓٛٔالديف، د. مصطفى /البحث النحوي عند االصولييف/ دار الرشيد/ بغداد ػ جماؿ  (ٕ)

 .ٖٖص

حساف، د.تماـ/ االصوؿ: دراسة ابيستمولوجية لمفكر المغوي عند العرب /دار الشؤوف  (ٖ)

 .ٜٛٛٔالثقافية/بغداد ػ 

 .ٜٕٗحساف، د.تماـ/ االصوؿ/ مرجع سابؽ/ص (ٗ)

حسيف القوتمي/دار الفكرػ المحاسبي، الحارث/ العقؿ، فيـ القرآف/ تحقيؽ  (٘)

 .ٕٖٕ/صٜٔٚٔبيروت/

الباقالني، القاضي ابو بكر محمد بف الخطيب/ االنصاؼ فيما يجب اعتقاده واليجوز الجيؿ  (ٙ)

بو/ تحقيؽ السيد عزت عطار الحسيني/ تعميؽ وتقديـ: محمد زاىد الكوثري/ مكتب نشر 

 .ٓٗص / التمييد/ٜٓ٘ٔالثقافة الحديثة/ مصر ػ 

 اؼ/ مرجع سابؽ/ التمييد.الباقالني/االنص (ٚ)

الجاحظ، ابو عثماف عمر بف بحر/ الحيواف/ تحقيؽ عبد السالـ ىاروف/ مطبعة مصطفى  (ٛ)

 .ٕٚٓ: ٔـ/ٖٜٗٔ/القاىرة ػ ٔالبابي الحمبي/ط

بي ػ القاىرة ػ مالح يالشافعي، محمد بف ادريس/ الرسالة/ تحقيؽ: احمد شاكر/ الباب (ٜ)

 .ٕٖ٘ ٓٔ٘/ٜٓ٘/ٚٚٗ/ٕٗ/صٜٓٗٔ

 .ٕٖ٘: ٕحامد محمد بف محمد/المستصفى/ طبعة بوالؽ/الغزالي، أبو  (ٓٔ)
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 عف: / نقالً ٕ٘صولييف/ مرجع سابؽ/صجماؿ الديف، د.مصطفى/ البحث النحوي عند اال (ٔٔ)

 .ٛٔٔ/ٔالمحصوؿ: 

جماؿ الديف، د. مصطفى /البحث النحوي عند االصولييف /مرجع سابؽ/ نقاًل عف  (ٕٔ)

 .٘ٔٔ: ٗحمانية بمصر/ ىػ( المطبعة الر ٜٓٚالموافقات: البي اسحاؽ الشاطبي )

، ولمزيد مف التفصيؿ ينظر: ٚٙينظر: حساف، د. تماـ / االصوؿ/ مرجع سابؽ/ ص (ٖٔ)

 االقتراح لمسيوطي/ الباب الثالث في القياس.

نى بماىية اصوؿ عمـ الفقو، وما عتقتضي الضرورة المنيجية االشارة إلى اف ىذه المقاربة الت (ٗٔ)

بالكيفية التي قاـ بيا فقو المغة في تأويؿ المغة،  يتضمف مف مسائؿ فقيية شرعية، وانما تعنى

وما تضمف مف تأسيس لمعقؿ العربي ػ االسالمي والتشريع لو مف خالؿ اواليات التأويؿ 

 واواالتو المعرفية.

عبد زيد، عامر/ نقد العقؿ العربي عند محمد عابد الجابري/ رسالة ماجستير غير منشورة/  (٘ٔ)

 .ٕٕ،ٕٔ/صٜٜٛٔجامعة الكوفة ػ كمية اآلداب/

( اكتوبرػ ٜٛ( ع)ٕٕالطريطر، حميد/ اشكالية رىاف التأويؿ/ مجمة الحياة التونسية/ السنة) (ٙٔ)

 .ٕٙ/صٜٜٛٔ

 ػ القاىرة/د.ت/ نسخة مصورة/بمقدمة دار الشعابو زيد عبد الرحمف بف محمد/ال ،ابف خمدوف (ٚٔ)

 .ٔٓٗص 

لقومي ػ اراكوف، د.محمد/في الفكر االسالمي/ تر: ىاشـ صالح/ مركز االنماء ا (ٛٔ)

 .ٜٕٔ/صٜٚٛٔبيروت/
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/ مجمة الفكر العربي  ؟ ( تاريخ افكار اـ )) حفريات (  بنية العقؿ العربي  / يفوت، سالـ (ٜٔ)

 .ٛٙ/صٜٙٛٔ( ايموؿ/ تشريف االوؿ/ٔٗالمعاصر/ع)

 .ٕٙٙ/صٖٜٛٔالخضري، محمد/ اصوؿ الفقو/ مطبعة االستقامة/القاىرة ػ  (ٕٓ)

 .ٓٚصيفوت، سالـ/ بنية العقؿ العربي/ مرجع سابؽ/ (ٕٔ)

 صؿ الوضع. أوبمعنى آخر ػ كاف ىدؼ التأويؿ ىو التوفيؽ بيف ظاىر الكالـ و  (ٕٕ)

زويف، د.عمي/ منيج البحث المغوي بيف التراث وعمـ المغة الحديث/ دار الشؤوف الثقافية/  (ٖٕ)

 .ٕٗ/صٜٙٛٔبغداد/

 .ٕٙزويف، د. عمي/ منيج البحث المغوي/ مرجع سابؽ/ ص (ٕٗ)

تحقيؽ محمد عمي النجار/ دار الكتب المصرية/  ابف جني، ابو الفتح عثماف / الخصائص/ (ٕ٘)

 .ٛٗ/صٔ/جٕٜ٘ٔالقاىرة ػ 

 .ٔ٘ابف جني /الخصائص/مرجع سابؽ/ ص (ٕٙ)

 .ٚٔزويف، د. عمي/ منيج البحث المغوي/ مرجع سابؽ/ ص (ٕٚ)

 .ٔٔٗابف خمدوف/المقدمة/ مرجع سابؽ/ص (ٕٛ)

دار  عويس، د.عبد الحميـ/ ابف حـز االندلسي وجيوده في البحث التاريخي والحضاري ـ/ (ٜٕ)

 .ٕٗٔ/صٜٛٛٔالزىراء لالعالـ العربي ػ القاىرة ػ 

                                                                                     .ٜٔٗابف خمدوف/ المقدمة/ مرجع سابؽ/ ص (ٖٓ)
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 الفمسفة ةلاو الية الكالم و او ا

 
 

 
 
 
 

لتوفيؽ بيف ات التأويؿ العربي ػ االسالمي بنزعة ة ػ اف الفمسفة أشكمبىذه المقار تفترض       

ة والفمسفة، وتستدعي ىذه االشكالية ػ نزعة مماثمة ليا في التوفيؽ بيف الفمسفة والكتاب عالشري

واالتو المعرفية ػ حتى توقؼ  تشتيت المقدس، فاف كانت النزعة األولى قد أّدت إلى إواليات التأويؿ وا 

مي عند حدود معينة مف التفسير بمعنى التأويؿ، فاف النزعة الثانية أّدت تطور التأويؿ العربي ػ االسال

الذي ترّكز  ( التفسير النحوي ىما )ر ويؿ الالىوتي ظيرتا بشكؿ مبكّ ألتإلى تطور مدرستيف في عمـ ا

( الذي وضعو الرواقيوف ، والمدرسة  الرمزي التفسير المجازي أو  ( و) عمم الفقو االسكندراني في )

 رغماتية حتى تطّورت أنساقو المعرفية في النظريات المعاصرة.الب

حيف توقؼ تطور التأويؿ العربي ػ االسالمي عند حدود البراديـ األوؿ ػ توّقؼ معو االجتياد مع و 

  .  النص

مف ىذا المنطمؽ ػ ال تعنى ىذه المقاربة بالّتحقؽ مف صحة ىذا االفتراض، وانما تعنى بالمحظة    

{ فييا التأويؿ بالفمسفة مف خالؿ إوالية الكالـ، وما آلت إليو الفمسفة مف  ستشكؿإ لتي }التاريخية ا

 .  تأويؿ
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 متى نشأ عمـ الكالـ بالمعنى اآلبيستمولوجي؟ إذاً 

لقد نشأ عمـ الكالـ في لحظة تاريخية فاصمة بيف تأسيس العقؿ العربي ػ االسالمي مف جية، 

( بيف العقؿ كأداة لمشرع، والشرع  فكرة التوحيد ظة مركوزة بػ )والتشريع لو مف جية اخرى، فكانت لح

كأساس لمعقؿ، فتحّوؿ عمـ الكالـ مف جدؿ سياسي ذي طابع ديني إلى جدؿ فقيي ذي طابع معرفي 

 : تجاىيفاالنص عف باطنو وفؽ  ىرظافي اتجو إلى البحث فقائـ عمى أّدلة عقمية، 

 تأويل يأخذ بحكم العقل 

 ل النصتأويل يأخذ بمدلو 

ليذا يشكؿ الكالـ إوالية لتطبيؽ أو تفسير إوالة التأويؿ، فالنص مف حيث ىو جواب يتكّشؼ بصيغة 

نبنى عمـ الكالـ بصيغ متدرجة مف الترجيح أو االحتماؿ في اسؤاؿ ُيعنى ضمنًا بالجواب، وبذلؾ 

 (ٔ.) لغايةاآلراء لالرتقاء مف مستوى إلى آخر مف التصّور، ومف قوؿ إلى آخر وصواًل إلى ا

تخذ المعتزلة واالشعرية مف العقؿ محور المعرفة مف حيث كونو الوسيمة في الوصوؿ إلى اوقد 

العقؿ سمطة الفيـ، بينا  واالحقيقة، فقد أخضع المعتزلة ماخالؼ ظاىر النص إلى حكـ العقؿ ، فمنح

رّكز الجدؿ الكالمي النص سمطة الفيـ، ليذا ت واستنبط االشعرية حكـ العقؿ مف مدلوؿ النص، فمنحا

أرسطو، واخذت االشعرية بمنطؽ بيف ىاتيف الفرقتيف عمى اساس فمسفي ػ فقيي ، فاخذت المعتزلة 

فامتص الجدؿ الفمسفي أوالية التأويؿ  ( = نشأة الكون من الذرة المفردة بمنطؽ ديمقريط اليوناني )

لمعرفية ، وبالتالي احاؿ ىذه اإلوالية العربي ػ االسالمي ، وحاؿ دوف أف تأخذ ىذه اإلوالية مدياتيا ا

إلى إوالة فمسفية في المنطؽ، مما أخّؿ العامؿ الفمسفي بتركيبات الكالـ بقدر ما أخّؿ العامؿ السياسي 

نحرؼ بو عف إوالية التأويؿ باتجاه الطبيعيات وااللييات الفمسفية، ابافعاؿ الكالـ المعرفية، فاألوؿ 



 45 

ة لمكالـ ي( ، مما أديا إلى تشتيت االنظمة الداللية والبنائ لتوحيدفكرة ا نحرؼ بو عف )اوالثاني 

مف شفرات ايديولوجية، وبصياغات فمسفية تتضمف متاىات ميتافيزيقية، وبالتالي ضبصياغات دينية تت

 ات أبيستمولوجية بيف عمـ الكالـ واالنظمة المعرفية الالحقة لو.عاطنقاأحدثا 

مى جمالية بياف المفظ، واستجابة المتمقي إلى الفيـ واالفياـ مف خالؿ ورغـ ذلؾ، فقد قاـ عمـ الكالـ ع

، والدليؿ ىو االمارة والعالمة واالشارة،  Signe االستدالؿ بالنظر، والنظر عند المتكمميف ىو الدليؿ 

المرشد إلى معرفة  ىػ( الدليؿ بوصفو ))ٕٔٓٔأي األثر الذي يقود إلى المدلوؿ، ويفيـ الباقالني )

غير اف العالقة بيف الدليؿ والمدلوؿ ػ عالقة  (ٕ)((  ئب مف الحواس وما اليعرؼ باضطرارالغا

( أي االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب الغائب ( والمدلوؿ ىو ) الشاىد اعتباطية السببية، فالدليؿ ىو )

 .ٖٚ( االنعاـ / عالـ الغياب والشيادة إستنادًا إلى )

كقوؿ  -أنباء الغيب( بالكشؼ عف المغيوب  إلوالية التأويؿ مف )( التقوية ) نطمقت الرؤية اليذا 

 ىػ(:ٖٕٔالمعتزلي النظاـ )ت:

 .(ٖ)((  واآلية االعجوبة في القرآف مافيو مف االخبار عف الغيوب ))

لتفسير معاني القرآف، فقد خّطَأ الغزالي  واضعة المغوية لاللفاظ إواليةً مورغـ اف التاويؿ إتخذ مف ال

تخذوا مف المغة إطارًا مرجعيًا ليـ، ثـ أعطوا االولوية لمفظ عمى المعنى، االمتكمميف حيف  ىػ(ٔٔٔٔ)

وقد بّيف عدـ صالحية االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب، ألف ىذا القياس في تصّوره اليوصؿ إلى 

 يقيف ثابت، وانما يكتفي بالظف والترجيح.

الطارية إلوالية التأويؿ عند المعتزلة بالمواضعة إال أف القاضي عبد الجبار أوؿ مف حّدد البنية ا

بيا يصير الكالـ  المغوية باعتبارىا متقدمة عمى حاؿ المتكمـ، وربط بينيا بالمطابقة القصدية التي ))
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أي اف المعرفة بقصد المتكمـ الشاىد ىي معرفة اضطرار، والمعرفة بقصد  (ٗ)((  مطابقًا لممواضعة

معرفة استدالؿ، فالمواضعة تقع عمى المشاىدة، واألصؿ فييا االشارة،  اهلل في المتكمـ الغائب ىي

ستداللية بالقياس، وفي ىذه الحاؿ اليمكف قياس الغائب عمى اوىي اما أف تكوف عيانية بالمشاىدة أو 

خالؼ ظاىر حكـ  عتمد المعتزلة في تأويميـ الكالمي عمى مااالشاىد بدوف قرينة في الوصؼ، ليذا 

لتأويؿ عندىـ يجب أف يقؼ عند الحدود التي تسمح بيا المغة العربية في التعبير وال فا العقؿ ))

 (.٘)((  يتعداىا

ة المفظية، لذلؾ نقموا التأويؿ مف إوالية المواضعة المغوية ينمف القر أدّؿ ة العقمية عندىـ ينغير اف القر 

. ليذا اخذ المعتزلة في التأويؿ  ( العقمية في التأويل ( إلى المواضعة المجازية ) المفظية في الكالـ )

بصرؼ المعنى المغوي إلى اآلي المتشابو، وبذلؾ انحصر الخالؼ بينيـ وبيف االشعرية بالمتشابو 

وىو  مف آي القرآف، وبنى المعتزلة جدليـ الكالمي عمى تمييز المتشابو مف المحكـ في الكتاب ))

 .ٚعمراف/  -((  ت محكمات ىف أـ الكتاب وُأخر متشابياتالذي أنزؿ عميؾ الكتاب منو آيا

ورغـ اف الخالؼ بيف المعتزلة واالشعرية يرجع في األصؿ إلى إوالية التأويؿ مف حيث تفسير أو 

أصؿ الخالؼ بيف المعتزلة واالشاعرة في  تطبيؽ اإلوالة العقمية عمى النص، فاف الجابري يرى باف ))

  (.ٙ)((  ى التأويؿ ذاتو، بؿ إلى التمييز بيف المحكـ والمتشابو مف اآلياتإل( ال ) ىذا المجاؿ يرجع 

( بوصفيا المحور الذي ترّكز فيو الخالؼ بيف  العّمة وترجع إوالية التأويؿ في عمـ الكالـ إلى إوالية )

ي، داللا  المعتزلة واالشعرية، فالعمة عند المعتزلة عامؿ سببي ومسبب، وعند االشعرية عامؿ داللي و 

  ( عند المعتزلة أو ذات طبيعة عالمية  = قضية ( ذات طبيعة قضوية ) العّمية وسواء أكانت ىذه )

، فالعمة ػ إوالة حدسية عقمية تؤوؿ إلى مبدأ سببي داللي، ليذا لـ يتجاوز  ( عند االشعرية = عالمة )
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في  توكالـ بنى إواليعمـ الكالـ مبدأ السبب، وكيفية االستدالؿ عميو مف خالؿ حدوثو رغـ اف ال

التأويؿ عمى تقدير ميتا ػ فيزيقي لمفيوـ إقتراف عّمية ػ االشياء بالفعؿ االليي ، ومع اف ىذه اإلوالية 

تستند إلى التجويز والعادة والعرؼ والطبع، فيي تنكر السببية أو الكيفية في الحدوث، ولكنيا مبنية 

 مؽ الغيبي. عمى نظرة تعميمية واف خضعت إلى ميتافيزيقيا الع

ومف ىنا ػ كاف رد المتشابو إلى المحكـ مف آي القرآف ػ أشكؿ ظاىرة المفظ بالمعنى الخفي في عمـ 

حكـ ما أحكـ المراد بظاىره، والمتشابو مالـ يحكـ المراد مفال الكالـ، فقد رأى القاضي عبد الجبار ))

 (ٚ)((. عيةبظاىره، بؿ يحتاج في ذلؾ إلى قرينة، والقرينة أما عقمية أو سم

 ؟ اذف المشكؿ ىنا ػ كيؼ ُيرد المتشابو إلى المحكـ

اف إوالية التأويؿ ػ إوالة اجتياد، ولكف االجتياد في التأويؿ ممـز باالنطالؽ مف قرينة، فالقرينة ، اذف 

 ىذه االوالية مف حيث الفعؿ واالتجاه.  dynemiqueتحّدد حركية ػ 

فمسفة عمى عمـ الكالـ، فقد حدث العكس، مما حاؿ دوف ورغـ اف المتكمميف أرادوا اف يؤسسوا ال

استنباط أو تأسيس فمسفة كالمية متّحررة مف الفضاء الفمسفي اليوناني، وىذه باعتقادي أوؿ إشكالية 

(، فقد  السم  والعقل ىػ( واف تجاوز االختالؼ بيف )ٙٙٛرافقت تأسيس عمـ الكالـ، فالكندي )ت: 

أخضع الفمسفة الغراض الشريعة ، وألحؽ تفاصيؿ الشريعة باحكاـ  ))ربط بيف الديف والفمسفة، فػ 

 (ٛ). (( العقؿ ومبادىء الفمسفة

شكاؿ الذي وقع فيو الكندي واشكؿ فيو عمـ الكالـ ىو الكيفية التي فّرؽ فييا بيف الديف ويبدو اف اإل

اف الديف  ندي األوؿ ))والفمسفة مف جية، والكيفية التي جمع بينيما مف جية ثانية، فقد كاف رأي الك

 والفمسفة شيء واحد، النيما يبحثاف معًا عف الحقيقة، والحقيقة، واحدة، وطريقيما البرىاف .
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ف طريؽ الفمسفة البحث والنظر بالعقؿ، وطريؽ الديف ألواما رأيو الثاني فيو اف الفمسفة غير الديف، 

الزدواجية في التفكير إلى ازدواجية وبداىة اف تقود ىذه ا (ٜ)(( ي عف طريؽ الشرعحااللياـ والو 

ة لمعقؿ اليوناني، يثمعيارية في التطبيؽ، فقد جعؿ الكندي مف العقؿ االسالمي يتحرؾ بصيغة محا

جعؿ  وخاصة حيف أخذ بفكرتي الوجود بالقوة والفعؿ المتيف كانتا محور العقؿ االرسطي، النو ))

ييا تتـ عممية العقمنة االساسية ، وىي تحويؿ ما النفس ىي مركز المعرفة والوجود في آف واحد. إذ لد

 (ٓٔ)((. ليس عقاًل مف صيغة الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعؿ

ـّ فييا استدخاؿ الفمسفة إلى عمـ الكالـ بصيغة إستبناء عمـ الكالـ مف الفمسفة أو  إذاً  الكيفية التي ت

زدواج إشكالي بيف الديف ااوج أّدى إلى الرجوع بعمـ الكالـ إلى الفمسفة ػ تعد ىذه الكيفية أوؿ تز 

 والفمسفة.

ىػ( فقد جمع بيف الشريعة والفمسفة بعد اف رّد إوالية الشريعة إلى اهلل، وأوالة ٜٓ٘اما الفارابي )ت:

الفمسفة إلى الطبيعة، ثـ مازج بينيما بصيغتي التمثيؿ الشرائعي، والتجريد الفمسفي، ورغـ التناقض 

فمسفة، فقد قّرر بدوف تناقض ما قّرره بارمنيدس وافالطوف )باعتبار الوجود القائـ بيف الشريعة وال

تجو بيذا المبدأ وجية دينية، ولـ يكتِؼ الفارابي بتحديد الديف باطار  (ٔٔ)(( لمحقيقة المطمؽ جوىرًا  وا 

لعقؿ فمسفي، وانما قاـ بتأصيؿ المفاىيـ االسالمية باصوؿ فمسفية أراد فييا تزويج العقؿ االرسطي با

( أعمى مف  النبّوة ؿ بالكيفية التي جعؿ فييا )مثّ يتاالسالمي، ليذا فالتناقض الذي وقع فيو الفارابي 

انو بالتأويؿ  الفمسفة مف جية، ثـ آلؼ بينيما مف جية ثانية، وبيذا أشكؿ التأويؿ حيف جـز )

وبالتالي  (ٕٔ)( تامة  الصحيح واالدراؾ البعيد تنتظـ الشريعة إلى جانب الفمسفة وتصيراف في وحدة
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شكاؿ مرّكب، ألنو إشكاؿ الفارابي ػ إشكاؿ الذي وقع فيو الكندي قبؿ، غير اف وقع في ذات اإل

 استبنى إوالية التأويؿ مف أقيسة فمسفية مركبة.

في المحظة التي تراجعت فييا إوالية التأويؿ في عمـ الكالـ أماـ تقدـ إوالة المنطؽ في الفمسفة،  إذاً 

 .(  ؽحكما سنرى ذلؾ في سياقنا الال) ػ (  فعل متّدرج البطال مفعول مركزية الفمسفة در  نشأ )

 إحاالت
ىػ( الذي ٖٕٓٔمف االواليات المعرفية في عمـ الكالـ، الحوار بيف ابي حياف التوحيدي ) (ٔ)

خذ آل( آٖٓٔيذىب مذىب االشعرية في الفصؿ بيف الشريعة والفمسفة، وبيف مسكويو )

رية بيف الشريعة والفمسفةػ وقد تمثمت دالئؿ ىذا الحوار في كتابيما ))اليوامؿ بالوحدة الجوى

 والشوامؿ( بصيغة سؤاؿ وجواب بافؽ معرفي مفتوح.

الباقالني، ابو بكر محمد بف الطيب/ التمييد/ تحقيؽ االب رتشرد يوسؼ مكارثي /المكتبة  (ٕ)

 .ٗٔ،ٖٔ/صٜٚ٘ٔالشرقية ػ بيروت /

االسالمييف/ تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد/ مكتبة  االشعري، ابو الحسف/ مقاالت (ٖ)

 .ٜٕٙص /ٕ/جٜٜٙٔالنيضة المصرية ػ القاىرة ػ 

ني في أبواب التوحيد والعدؿ/ وزارة الثقافة غأبو الحسف القاضي، عبد الجبار بف احمد/ الم (ٗ)

 .ٔٙٔ/٘ٔ/جٜٔٙٔػٜٓٙٔواالرشاد/ القاىرة ػ 

ي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت ػ لبناف الجابري، د.محمد عابد/ بنية العقؿ العرب (٘)

 .ٙٙ/صٜٔٛٔ/ٕ/ط

 . نفسيا الجابري، د.محمد عابد/ بنية العقؿ العربي/ مرجع سابؽ/ الصفحة (ٙ)
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ابو الحسف القاضي، عبد الجبار بف احمد/ شرح االصوؿ الخمسة/ مكتبة وىبة /القاىرة ػ  (ٚ)

 .ٚٙ/صٜ٘ٙٔ

العصر الوسيط/ دار العمـ لممالييف ػ بيروت ػ اليازجي، د. كماؿ / معالـ الفكر العربي في  (ٛ)

 .ٖٜٔ/صٜٔٙٔ/ٖلبناف /ط

موسى، د. محمد يوسؼ/ بيف الديف والفمسفة في رأي ابف رشد وفالسفة العصر الوسيط/  (ٜ)

 .ٕ٘/صٜٛٛٔ/ٕطبع العصر الحديث لمنشر والتوزيع /بيروت ػ لبناف /ط

 .ٕٗٓ/ مرجع سابؽ/ صصفدي، مطاع/ استراتيجية التسمية في نظاـ االنظمة المعرفية (ٓٔ)

 .ٜٜٔاليازجي، د. كماؿ / معالـ الفكر العربي / مرجع سابؽ/ص (ٔٔ)

 اليازجي، د. كماؿ/ معالـ الفكر العربي/ مرجع سابؽ/ نفس الصفحة.  (ٕٔ)
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 والية التأويل وايمولة الفمسفةا
 

 
 
      

  
 
 
 

ـّ فييا تك في           نبثؽ التناقض بيف الشريعةاالفمسفة مع الشريعة،  ؼييالمحظة التي ت

والقّوة المفّكرة بالفعؿ  والفمسفة مف خالؿ تناقض الفمسفة بيف القوة المتعالية بالعقؿ المجرّد الالمعقوؿ

فيـ إوالية الشريعة مف جية، وايمولة  المشروط بالمعقوؿ، ويترتّب عمى فيـ قانوف ىذه المحظة ػ

 ّّإبطاؿ مركزية الفمسفة في الشريعة. وخاصة بعد أف تـ الفمسفة مف جية ثانية،

ولكف ىذه المقاربة التنبني عمى أي موقؼ مضاد مف الفمسفة ، وخاصة فمسفة العقؿ عند ابف رشد، 

ختمفتا فيو نّصًا، فينبغي فيو ااما ما  وَمف سبقو إلى تسوية الفارؽ بيف الشريعة والفمسفة بالتأويؿ ))

وجو يتفؽ مع الدليؿ العقمي، بشرط اف يجري ذلؾ عمى أصوؿ البياف  تأويؿ النص الشرعي عمى

 (ٔ)((. العربي، ويحافظ فيو عمى روح الشريعة

اذف يجب وضع ىذه المحظة في السياؽ الذي أحاط بيا، أي لماذا استعاف الكالـ بالفمسفة، والعقؿ 

ـّ التمييد وتكييؼ المنا خ المعرفي لمبرىاف األرسطي بالمنطؽ، والتّصوؼ بالعرفاف؟ وخاصة بعد أف ت

 لكي يتقّدـ عمى البياف العربي ػ االسالمي بصيغتي اإلزاحة واالنبات الفمسفي. 
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ختالل قوة التوحيد في حياة البشر، وقد تنجم اقد تنجم الحاجة إلى الفمسفة عن وبفرضية ضمنية، 

النظام العربي  عن القمق السياسي، وخاصة ان التفكير السياسي بالكيفية التي سيكون عمييا

( قد تكون بحاجة إلى قوة تشري   مرحمة التنزيؿ وتفسيره الخطابي االسالمي بعد مرحمة التأسيس )

إلى  وان كانت بحاجة ؟ فيل كانت الشريعة بحاجة فعاًل إلى الفمسفة إذاً ، موازية لقوة التأسيس

  فمسفة ـ فأية فمسفة بحاجة إلييا؟

لتعارض بيف الجزئي نوجد اإ يدة حاجة عربية إسالمية ، ليذا في ىذه المحظة لـ تكف الفمسفة ول

والكمي، الطبيعة والروح، الحساسية وممكة الفيـ، القمب والعقؿ، االيماف والمعرفة، فصار الديف 

الديف وجعمو موضوعة فمسفية ، فتحّوؿ الديف  ( Objectivationبعد توضي   مضمونًا لمفمسفة )

الفمسفة اليونانية بالذات الديف ػ دخمت بو في متاىة مفتوحة، فما  إلى معرفة، ولكف حيف تجاوزت

 ؟ أسباب إخفاؽ الفمسفة في الفكر العربي االسالمي

نبنى التصور األرسطي في الفمسفة عمى رؤية مركبة مف الطبيعيات وااللييات، اذ بدأ ىذا القد 

قة بيف الييولي والمادي ينقض دس حوؿ الوجود، وقّدـ تصورًا لمعالنيالتصور مع ىيراقميطس وبارم

 فيو التصور االفالطوني لموجود الذي فصؿ فيو افالطوف بيف المثاؿ والحس.

 فالطوف وديمقريطس ػ كانت الفمسفة محكومة باتجاىيف:أومنذ 

القوة المتعالية لمفعؿ المجرد، والعنصر المحّرر الالمشروط الموجود في  االوؿ مثالي يتمثؿ بػ ))

 .(ٕ)(( ثاني مادي يسعى إلى نزع القناع عف التطيرية الخيالية لمعقػػؿالالمعقوؿ، وال

وبذلؾ لـ يخرج التقدـ اليوناني عف حدود مرحمتي: الالىوت، والميتافيزيقيا، ولـ تجد القاعدة المعرفية 

فاستغالؿ  لمفمسفة اليونانية مف العوامؿ البيئية ػ ما يجعميا تتشكؿ بافؽ عربي ػ إسالمي ليذا ))
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ولة التوفيؽ بيف الفمسفة والنقؿ لـ يكف سوى محاولة لمضغط عمى واقع عربي ػ اسالمي كانت لو محا

وخاصة اف ىذه المحاولة ترجع إلى النزعة التوفيقية بيف االفالطونية القديمة  (ٖ)(( محّدداتو ورؤيتو

 والكتاب المقدس.

العقؿ المتسمطة بذاتو ولذاتو  سمطةيف والفمسفة ػ بفعؿ التمسؾ بومف ىنا أّدت نزعة التوفيؽ بيف الد

إلى إشكالية إزدواجية بيف نظاميف اليتآلفاف في وحدة تامة، وانما ينقض أحدىما اآلخر، ليذا جاء 

وتكمف ىنا اشكالية برىاف  تيف اسالمية ويونانية ))يالمسمميف مستندًا إلى عقم ( الفالسفة تأويؿ )

يمكف االصطالح  (ٗ)((. دة بمغة يونانية ومنطؽ يونانيالتأويؿ في تأويؿ نص عربي بأقيسة عقمية مقيّ 

تجيت فيو الفمسفة إلى تعويـ التأويؿ ا( لكونو يجمع بيف وعييف مختمفيف،  التأويؿ اليجيف عميو بػ )

 (. تأويل الفمسفة العربي ػ االسالمي بػ )

لمشكمة التأويمية في اف الفمسفة التعدو كونيا احدى طرؽ المعرفة، ليذا اليمكف أف ُتحيط بشمولية ا

كف ، كما اف الفمسفة لـ تأسباب التنزيل وظروف التأويلالخطاب القرآني عف طريؽ توجيو العقؿ نحو 

نتقمت بعد مف وحدة الوجود المطمؽ إلى وحدة الوجود النسبي الحالؿ كينونة الحياة محؿ كينونة ا قد

االنسان من أجل  االناسة باسـ ))الوجود، وقد تنّبو إلى ذلؾ ابو حياف التوحيدي، فطرح نزعة 

 ((. ان االنسان أشكل عميو االنسان (( وخاصة في جممتو المأثورة )) االنسان

ليسية ، فأخذ بالمعاني التي اوالشؾ اف التأويؿ العربي ػ االسالمي قد تأثر بتيارات الفمسفة االرسطوط

التناقض، فتبنى الفمسفة االرسطية  لـ تعد موضوعات ليذا التأويؿ، بؿ اتجو ذات االتجاه الفمسفي في

المعرفية في التأويؿ البياني خاصة ، وكاف  اتوواالفالطونية، واالفالطونية المحدثة، وبنى عمييا إوالي

ينبثؽ التناقض الحقيقي بيف التأويؿ والفمسفة، فقد إتجو الغزالي إلى الكشؼ عف اإلواالت  فالبد ا
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ي وابف سينا، واحتكـ إلى المنطؽ في تفكيؾ المفاصؿ الرئيسة االسطورية ػ الصوفية في فمسفة الفاراب

 االقتصاد في االعتقاد ليا، وبذلؾ رفض الغزالي الفمسفة بعد أف طّبؽ المنطؽ االرسطي في كتابو ))

ثـ رّد الديف إلى القمب والعقؿ إلى   ( تيافت الفالسفة ) وقّرر اف الفمسفة ضالؿ في كتابو ((

اما المنطقيات فال يتعمؽ شيء منيا بالديف نفيًا واثباتًا، بؿ ىي  )) لمنطؽالقياس، ليذا إستثنى ا

النظر في طرؽ األدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرىاف وكيفية تركيبيا وشروط الحد الصحيح 

 (٘). (( وكيفية ترتيبو، واف العمـ اما تصور وسيمة معرفة الحد واما تصديؽ وسبيؿ معرفة البرىاف

( ذىب أبو حياف التوحيدي مذىب االشعرية في الفصؿ بيف الفمسفة األيمولةه )وعمى وفؽ ىذ

والشريعة، بعد اف إرتد أبو الحسف االشعري عف االستدالؿ العقمي، حتى قّرر ابف خمدوف إبطاؿ 

 (ٙ.)مفعوؿ الفمسفة وفساد منتحميا

األوؿ بنى رفضو  ))(( عند إبف سينا فػ  نظرية الفيض كما رفض الغزالي، ومف بعده ابف رشد ))

عمى اساس إلغاء انطولوجيا التدّرج االليي الكوني حسب مستويات العقوؿ العشرة. والثاني أعاد مبدأ 

عف قدرة العقؿ االنساني في إدراؾ الكميات العقالنية ذاتو مف حيث انو تعبير التوحيد إلى مبدأ 

 (ٚ). (( تواستخداميا لعقمنة الجزئيات، بادخاليا تحت مقوالت ىذه الكميا

، فقد  (( قوانين التأويل صطمح عمييا بػ ))اورغـ اف ابف رشد قد أنشأ فاىمية تأويمية لمعاني الشريعة 

( ليذا  تيافت التيافت ساوى الفرؽ بيف الفمسفة والشريعة بالتأويؿ، ولكنو لـ يفصؿ بينيما في كتابو )

جناسية، وبذلؾ لـ تخرج فمسفتو عف زاوج بيف العقؿ االسالمي والمنطؽ األرسطي بصيغة تجنيسية و  ا 

الوجود بوصفو محورًا لممعرفة، وخاصة انو جّرد صفات الذات االليية إلى صفات عممية، ورغـ اف 
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فقد أحاؿ منظومة  (ٛ)(( نظرية الحقيقتين العقؿ عنده يتصؿ بالتأويؿ أو ما أسماه الدارسوف لو بػ ))

 بذاتو.  التأويؿ المعرفية إلى نظاـ وجودي عقالني قائـ

الفمسفة حؽ، ولكنيا ليست مف  وقد جّرب السجستاني الفصؿ بيف الشريعة والفمسفة ، فرأى اف ))
 (ٜ). ( الشريعة في شيء، والشريعة حؽ، ولكنيا ليست مف الفمسفة في شيء

 اذف ىؿ أوجب الشرع النظر الفمسفي فعاًل؟

( وانما  ظني ( والثاني ) ينييق ؿ )قد يتقاطع البرىاف الفمسفي مع القياس الشرعي، ليس ألف األو 

ألف الظني يقبؿ التأويؿ، بينا اليقيني يرفض التأويؿ، ولكف قد يكوف الشرع بحاجة إلى الفمسفة، ولكف 

اّل فما تعميؿ الكيفية التي حّمت فييا الفمسفة محؿ التأويؿ بصيغتي  أي نوع مف الفمسفة بحاجة إليو؟ وا 

اف كاف الشرع  ر محمد يوسؼ موسى إلى ىذه االشكالية ، فرأى ))االزاحة والبدؿ؟ لقد تنّبو الدكتو 

يوجب النظر الفمسفي، ضمف الواجب اف نمتمس تأويؿ ماال يتفؽ معو مف النصوص، عمى اف يتفؽ 

 اف ىذا الظاىر يقبؿ التأويؿ حتى اليصدـ الشرع والعقؿ (( كما )) ىذا التأويؿ وقواعد المغة العربية

 . في آف واحد (ٓٔ)((

ف ظاىر المعنى ليس بحاجة إلى تأويؿ اذا كاف ىو المراد حقيقة، ولكف المعنى الرامز إلى مرموز ا

المعنى  اليوجب النظر الفمسفي، وانما يوجب التأويؿ بما يتفؽ بيف ظاىر المفظ ورمزانية المرموز مف

بطاؿ مفعوؿ مركزية مزانية المفظ ومعقولية المعنى، فقد توّجب إر ػ يقع عمى  الخفي، وألف التأويؿ ىنا

 الفمسفة في الشريعة، ليس ألنيا تبحث عف حقيقة المعنى بقدر ماتؤوؿ بالمعقوؿ مف المفظ إلى ما

 وراء المعنى.

واف كانت الفمسفة ايمولة لتطبيؽ إوالية عقمية ػ مركبة تركيبة برىانية، فإف التأويؿ إوالية لتفسير إوالة 

 (ٔٔ.)شرعية منصوص عمييا في البالغ القرآني
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في المحظة التي أحاطت الفمسفة بالتأويؿ ػ بسياؽ دائري مف الفيومات الفمسفية ػ آلت بإواليات  إذاً 

واالتو المعرفية إلى ايمولة فمسفية، وقد أّدى ذلؾ إلى إدخاؿ التأويؿ العربي  االسالمي في  -التأويؿ وا 

 مشكاؿ معرفي ذي أشكاؿ مختمفة مف التناقضات. 

 إحاالت       
 
عف: اليازجي، د. كماؿ / معالـ الفكر العربي في العصر الوسيط/ مرجع  نقالً  (ٔ)

 .ٜٖٕسابؽ/ص
ىبرماس/ القوؿ الفمسفي لمحداثة/ ترجمة: فاطمة الجيوش/ منشورات وزارة الثقافة/ دمشؽ  (ٕ)

 .ٜٙٗ/صٜٜ٘ٔػ
: نظاـ التاريخ ػ االستوغرافيا العربية/ مجمة كتابات  (ٖ) بف شرقي ، مزباف/ فمسفة ابف حـز

 .ٛٛ/صٜٜٛٔ( تموز ػ آب/ ٖٗ/ع)معاصرة

 .ٜٕالطريطر، حميد/ اشكالية رىاف التأويؿ/ مرجع سابؽ/ ص (ٗ)

الغزالي، ابو حامد محمد بف محمد/ المنقذ مف الضالؿ والموصؿ إلى ذي العزة والجالؿ/  (٘)

 .ٗٓٔ،ٖٓٔ/صٜٔٛٔتحقيؽ جميؿ صميبا وكامؿ عياد/ دار االندلس ػ بيروت/ 

 .ٖٛٗف محمد/المقدمة/مرجع سابؽ/صابف خمدوف، ابو زيد عبد الرحمف ب (ٙ)

 .ٕٛٓصفدي،مطاع/ استراتيجية التسمية في نظاـ االنظمة المعرفية/ مرجع سابؽ/ص (ٚ)

 .ٔ٘ٙ،ٓ٘ٙفروخ، عمر/ تاريخ الفكر العربي إلى أياـ ابف خمدوف/ مرجع سابؽ/ص (ٛ)

 .ٕٜد.محمد يوسؼ/ بيف الديف والفمسفة/ مرجع سابؽ/ص موسى، (ٜ)

 .ٕٜ/صالمصدر السابؽ نفسو  (ٓٔ)

 : مفردة )تأويؿ( في المواقع السياقية مف آي القرآف:ينظر (ٔٔ)
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 ٕ٘))وىؿ ينظروف إاّل تأويمو يوـ يأتي تأويمو(( االعراؼ/

 ٖ٘االعراؼ/ ))ىؿ ينظروف إاّل تأويمو يـو يأتي تأويمو((

 ٚآؿ عمراف/ ((والراسخوف في العمـ ))ومايعمـ تأويمو إاّل اهلل

 ٙيوسؼ/ االحاديث(())وكذلؾ يجتبيؾ ربؾ ويعّممؾ مف تأويؿ 

 ٓٓٔ))وقاؿ ياأبِت ىذا تأويؿ رؤياي مف قبؿ قد جعميا ربي حقًا(( يوسؼ/

 ٔٓٔ/رب قد آتيتني مف الُممؾ وعممتني مف تأويؿ االحاديث(( يوسؼ)) 
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 ابن رشدقوانين التأويل عند 
 االيالة بوصفيا تطبيقا لالوالة

 

  
 
 
 

              
وقد جاءت قوانيف التأويؿ  (ٔ)ّصنؼ ابف رشد معاني الشريعة، ثـ حدد أفؽ كؿ معنى منيا  لقد    

 :  عنده خالصة إيالة إلوالتيف؛ ليما أسبقية منطقية وزمانية

 القرينة/  قصد المتكمم/  المواضعة لقد حّدد المعتزلة مف قبؿ االقيسة الشرطية لمتأويؿ بػ )_  األولى

 . التأويؿ بسمطة العقؿ وحده( حتى قّيدوا 

لغزالي في األّدلة والمقاييس وشروط مقّدمات البرىاف ثـ صاغ منيا، وبنى عمييا اكما نظر  - الثانية

قانونو في التأويؿ، وفيو اعتبر الفرقة الخامسة ىي المحّقة في التأويؿ، النيا وقفت موقفًا وسطًا بيف 

توفيقيًا بيف العقؿ االعتزالي في الحكـ عمى النص،  وقد رأى في ذلؾ ّحالً (ٕ)والمنقوؿ  المعقوؿ

 وضع آخر: موااليماف االشعري بمدلوؿ النص بقولو في 

نظر العقؿ ودليمو عمى بطالف ظاىره، عممنا ضرورة اف  اف لنا معيارًا في التأويؿ وىو اف مادؿّ  ) 

 ( . ٕ ) ( رةالمراد غير ذلؾ بشرط اف يكوف المفظ مناسبًا لو بطريؽ التجّوز واالستعا
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ولكف ىذا المعيار التوفيقي ػ أشكؿ التأويؿ أكثر، ألنو جمع بيف نقيضيف، ينقض أحدىما اآلخر 

 باليدـ حتى يحؿ مكانو. 

مف ىذا المنطمؽ ػ اف كانت قوانيف التأويؿ عند ابف رشد التعدو اف تكوف إيالة لتفسير أو تطبيؽ 

( قاـ بتكييؼ منطوؽ  الفيمسوف ) ( وليس الفقيو ) ابن رشدف أاإلوالة، فاف ىذه المقاربة تفترض ب

اّل فما تعميؿ )أىذه اإليالة ب بو ابف رشد  ( بالقياس الفقيي الذي سفّ المعنى الظاىرقيسة فقيية، وا 

 قوانيف التأويؿ الخمسة؟

ة ( معيارًا لقياس امثمالمعنى الظاىرستنبط مف فقو المغة قوانيف التأويؿ، فاتخذ مف )اوألنو فقيو، فقد 

ورموز المعاني الظاىرة والخفية، ولكنو لـ يتقيد بالقياس الفقيي، وانما قاـ بتحريؾ معاني الشريعة 

عمى مساحة مفيومية ذات طبيعة عقالنية مفتوحة في التأويؿ، ليذا فيي مقاربة فقيية وليست 

يي محؿ المنطؽ فمسفية، وتمؾ باعتقادي ػ مفارقة فقيية لفمسفتو العقمية، ألنو أحّؿ فييا الحس الفق

الفمسفي. ولكف قبؿ فيـ إواالت اإليالة الرشدية في التأويؿ، البد مف تحديد االطار االبيستمائي 

اإلواليات النظرية التي تحّددت بموجبيا البنية االطارية ليا مف  إذاً لقوانيف التأويؿ عنده، فما ىي 

  ؟جية، وما اآلليات المفيومية التي اشتغمت عمييا مف جية ثانية
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 (ٔمخطط رقـ )

                              
 

 االطار االبيستمائي لقوانين التأويل                  
 
 
 
 
 
 

 االواليات المفيومية        االواليات النظرية                                    
 

 لمراد حقيقةا                                                 رمعنى ظاى      
 

 بعمـ قريب                                                   معنى خفي      
 

 بعمـ بعيد           عنى آخر خفي                                        م    
 

 يب وبعيدبعمـ قر         مركب                                                    
 

 بعمـ قريب وبعيد                                          معنى آخر خفي        
 
 

 
 
 

 المعنى الظاهر  /البنية االطارية    
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 ( ٕمخطط رقم )                             
 
 

 
 

وتختزؿ اإليالة الرشدية ضمف ىذا االطار ػ إواالتيا المعرفية إلى حدود معينة، بحيث ُيعنى كؿ حدٍّ 

فيـ المعنى، وتتحّكـ في ىذه الحدود أقيسة فقيية تحدد البعد أو المسافة بيف فييا بأفؽ يتعّيف مف 
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جة مف فاىمية الفيـ البسيط حتى الفيـ المرّكب في التأويؿ، كما طبقات التأويؿ تبعًا لمستويات متدرِّ 

 يتبّيف ذلؾ مف المخطط البياني.

ماء أنفسيـ خاصة، واجاز الصنؼ واف كاف ابف رشد قد خّص الصنؼ الرابع مف قوانيف التأويؿ بالعم

ضرب  لقوة الشبو بيف المعنى الخفي المراد وبيف ما الخامس مف التأويؿ بالعمماء أيضًا ولغيرىـ ))

فإنو حصر سمطة الفيـ بالعقؿ وحده عمى حساب النص، ولـ يترؾ غير ىامش  (ٗ)(( رمزًا ومثااًل لو

سو، فإف كاف قد أجاز التأويؿ لمعمماء لكي نسبي محدود لمدلوؿ النص، مما أشكؿ بذلؾ التأويؿ نف

لوه ألنفسيـ في الصنؼ الرابع، ولـ يجزه لغير العمماء، فكيؼ أجاز التأويؿ لمعمماء ولغيرىـ في آف و يؤ 

 واحد في الصنؼ الخامس؟

اّل كيؼ ساوى  باعتقادي ػ اف ابف رشد أشكؿ التأويؿ أو أشكؿ فيـ المتمقي لمتأويؿ بفتواه الفقيية، وا 

    يجوز في منطوؽ واحد؟ ايجوز وما البيف م

إف اإليالة الرشدية لمصنؼ الرابع مف قوانيف التأويؿ ػ نتاج إوالة نصّية لمبالغ القرآني وتفسير ليا :    

ؼ الخامس، ن.أما االيالة الرشدية لمصٚ( آؿ عمراف/ وما يعمـ تأويمو إاّل اهلل والراسخوف في العمـ ) ػ 

في عمـ الكالـ بيف الحكـ بما خالؼ ظاىر العقؿ، وبيف الحكـ بما يوحي بو فيي انتاج إوالة جدالية 

بأف  مدلوؿ النص، ليذا أجاز ابف رشد التأويؿ لمعمماء، ولكنو حيف أجاز التأويؿ لغيرىـ رأى ))

األحفظ لمشرع أال يتعّرض لتأويمو، بؿ األولى بالنسبة لغير العمماء اف نبطؿ األمور التي مف أجميا 

ف المعنى الظاىر مف النص ىو مثاؿ آلخر خفي ىو المراد منو، ولنا كذلؾ اف نقوؿ بجواز ظّنوا ا

امس(: ثـ يذىب ابف رشد ابعد مف ذلؾ، فقد رأى باف الصنفيف )الرابع والخ (٘)(( التأويؿ ليؤالء أيضاً 
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ت فأنكرىا ػ توّلدت اعتقادات غريبة وبعيدة عف ظاىر الشريعة، وربما خش متى ما أبيح التأويؿ فييما

 الجميور.

ىما متا( ك / وفقيية كالمية ( يختزؿ التأويؿ نفسو إلى إوالتيف: ) تحديداً  الصنؼ الخامس ) إذاً 

( كمركز لمدار التأويؿ، مما يدفع بالتأويؿ لحظة الحمؿ بياتيف اإلوالتيف المعنى الظاىرقائمتاف عمى )

عاد ابف رشد التأويؿ في قانونو )الخامس( إلى مستويات الظف واالحتماؿ والترجيح، وبيذه اإليالة أ

( عمـ الكالـ مف جية  لامشك ( في عمـ الفقو مف جية، ثـ أدخؿ التأويؿ في ) مشكالو اإلوالي إلى )

( بيف  القانوف الخامس ثانية، وخاصة بعد اف أجاز التأويؿ لمعمماء في )القانوف الرابع( وأشكؿ )

يـ، وبالتالي رّقف قيدىما بفتوى فقيية قائمة عمى الظف تي التخصيص والتعمغالعمماء وغيرىـ بصي

 واالحتماؿ والترجيح. 

 إحاالت
 ينظر خاتمة كتاب ))الكشؼ عف مناىج االدلة(( البف رشد. (ٔ)
الغزالي، أبو حامد محمد بف محمد/ قانوف التأويؿ/ مايتموه مف بياف الفرؽ الخمس القاىرة ػ  (ٕ)

 ومابعدىا. ٙ/صٜٓٗٔ
د بف محمد/ فضائح الباطنية /تحقيؽ: عبد الرحمف بدوي/ طبعة الغزالي، أبو حامد محم (ٖ)

 .ٖ٘جديدة الكويت/ مؤسسة دار الكتب الثقافية/ د.ت/ص
 .الصفحة نفسياالكشؼ عف مناىج األدلة/  (ٗ)

 . / الصفحة نفسياالكشؼ عف مناىج األدلة (٘)
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 آلية تأويل الفعمية

 / تعبيرات الرؤيا ةأفعال الرؤي

 

 

 

 

 

ىذه المقاربة ػ اف ألفعاؿ الرؤية وتعبيرات الرؤيا في النص القرآني ػ إواليات مبنوية  فترضت

إلواالت معنوية متشابية مف وجو، ومخالفة مف وجو آخر، فالنظر بمعنى الرؤية عف طريؽ العيف 

( غير االدراؾ بمعنى المعرفة ياأي الرؤية والرؤ  غير الرؤيا بمعنى الكشؼ عف طريؽ القمب، وىما )

 ؟ بيف وجوه ىذه الفعمية إذاً عف طريؽ العقؿ، فما الفرؽ 

( إلى إوالياتيا المبنوية لبنينة إواالتيا المعنوية ػ تنبني ىذه  االفعال قبؿ رد ىذه الفعمية )

ف صحة ىذه المقاربة عمى نموذج ابيستمائي لتحديد الييكؿ الفقري لمفاصؿ ىذه الفعمية قبؿ التحّقؽ م

       الفرضية المطروحة.
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 ىيكل مفاصل الفعمية

                                

 الرؤية                                    النظر                   
                                                               

 رى أ                      ر               بصأ                  
                      

 الرؤيا                                 الكشؼ                   
                      

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

يمكف اف نتبّيف في ىذا الييكؿ الفقري لمفاصؿ الفعمية؛ اف النظر ومركزه العيف ػ إوالية ترجع إلى 

ومنتجة لو، ولكف العرب استعممت النظر بمعنى )انتظر(، وقد اوالة الرؤية، فالرؤية ناتجة عف النظر 

 ٖ٘(( االعراؼ/ ))ىؿ ينظروف إاّل تأويمو يـو يأتي تأويمو( في قولو تعالىالنظر بمعنى )االنتظارورد 

             أي بمعنى ٖ٘(( النمؿ/ فناظرة بـ يرجع المرسموف كما ُحكي عف بمقيس بقولو تعالى ))

 (ٔ).((  منتظرة ))

وجوه يومئذ  يحتمؿ غير الرؤية كقولو تعالى )) ( فانو ال وجو الناظر قترف النظر بالوجو )اولكف إذا 

إلى( لـ يحتمؿ ااّل الرؤية  النظر اذا عدي بػ ) ليذا فاف )) ٖٕػٕٕ(( القيامة/ ناضرة إلى ربيا ناظرة

 ؟ بيف النظر والرؤية إذاً فما الفرؽ  (ٕ). (( ولـ يحتمؿ االنتظار

 الحس البصري 

 العين

 القلب 

 التصور العقلي 
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ف نظر إلى الشيء ػ حّدؽ فيو، ورغـ اف النظر نتاج رؤية الشىء، فاف ىذه الرؤية ليست إدراكًا اف مَ 

ىو الرؤية في  لمشيء، فاالدراؾ أعمؽ مف الرؤية واف كاف ُيعنى بيا ضمنًا، اما اف يكوف االدراؾ ))

 (ٖ)((.  الحقيقة فمحاؿ

ا ػ ضرب مف التأويؿ العقمي. وقد يحكـ اذف النظر ػ بمعنى )االنتظار( مجاز في المغة، والمجاز ىن

( عالقة النظر بالرؤية، حتى يتحكـ في توجيو القصد فييا نحو معنى آخر، المتشابو من اآلي)

      الرؤية  القترف فعا ٖٗٔ(( االعراؼ/ رّب أرني أنظر إليؾ فحيف طمب موسى الرؤية مف اهلل ))

( تنفي التجسيـ والتشبيو البصري بقولو  ة اهللرؤي ( بمركز العيف الناظرة، ورغـ اف )أنظر ارني)

ي ولكف ُأنظر إلى نلف ترا (( فاف اهلل لـ ينِؼ اف )ُيرى( بقولو تعالى )) االبصار  التراه تعالى ))

 .ٗٗٔ(( االعراؼ/ ينستقر مكانو فسوؼ ترااالجبؿ فاف إ

اؿ المتشابية تعّمقت كميا وىنا إذا ما ُأخذت افعاؿ النظر بمعنى الرؤية ضمف السياؽ، فاف ىذه االفع

ستحالة الرؤية بالتبعيد، ولكف أىي رؤيا القمب في المكاشفة ا( تؤيد  لن باستقرار الجبؿ، واف االداة )

 أـ رؤية العيف في المغة؟ 

ذا كانت بمعنى االدراؾ  لقد ذكر أىؿ المغة )) اف الرؤية إذا كانت بمعنى العمـ تّعدت إلى مفعوليف، وا 

 (ٗ)((. وؿ واحدلـ تتعد إلى مفع

( مف  رأى ( ليس بمعنى ) َعِممَ  ، فاف ) ( َعِمـَ  ( بمعنى ) رأى واف كانت المغة قد أجازت فعمية )

التدركو  ( بالبصر بقولو تعالى ) ُيدِرك ، ورغـ اف اهلل قد نفى أف ) ( أدرك الرؤية، وانما بمعنى )

ثمة تعالؽ بيف المتشابو والمحكـ مف  ، وبذلؾ ( ُيرى فانو لـ ينِؼ اف ) ٖٓٔاألبصار( االنعاـ /

أفعاؿ الرؤية، وتعبيرات الرؤيا، بحيث تتعدى أفعاؿ الرؤية وتتجاوز حدود اوالياتيا المبنوية والصرفية 
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( إلى إدراؾ الشيء بالمكانة المجازية بمعنى العمـ الناتج عف الرؤيا والرؤيا  ، َأنظُر، أبصرُ  أرني )

اّل كيؼ إقترف ا    فكشفنا عنؾ غطاءؾ فبصرؾ اليـو  تعالى )) ولبصر بالرؤيا بقولالمنتجو لو، وا 

 . (( حديد

((  أرنا مناسكنا فالبصر ليس ىنا ػ النظر بمعنى الرؤية، بؿ ىو الكشؼ بمعنى الرؤيا، قاؿ تعالى ))

فادخؿ اليمزة عمى الرؤية، واقتصر عمى مفعوليف، فاذا دخمت ىمزة التعدية في الفعؿ الذي يتعّدى 

، ثـ قد تدخؿ عمى الفعؿ الذي ىذا حالو ويقتصر عمى  فعوليف تقتضي تعّديو إلى ثالثة مفاعيؿإلى م

 (٘).   مفعوليف

( بمعنى الرؤية تقترف أنظر/ أبصر:  أرى قترف االدراؾ برؤية الشيء، فاف أنساؽ فعمية )اواذا 

( يقترف بالرؤيا التي العين( بالرؤية التي مركزىا ) أرى بتعبيرات الرؤيا بمعنى الكشؼ، وكما يقترف )

      ، فالقمب إوالية ترجع إلى إوالة المب بمعنى العقؿ أو الروح، وىنا ينزاح الفعؿ  ( القمب مركزىا )

( عف داللتو البصرية، حتى تتجّمى فيو الرؤيا، كالعيف التي تخرج عف معانييا القاموسية أرى)

ضمني مبـر في ظاىر المفظ، بحيث تتخذ  بف عربي إلى معنىال(  فصوص الحكـ والمعجمية في )

 معنى الرؤيا:

قاؿ أحدىما اني أرانى أعصر خمرًا وقاؿ اآلخر اني أراني أحمؿ فوؽ رأسي خبزًا تأكؿ الطير منو  ))

 ٕٙ(( يوسؼ/ نبئنا بتأويمو

 ىنا ال(  أراني فعمية) إذاً  (الحمم( إوالية ترجع إلى إوالة الرؤيا في النوـ بمعنى ) أراني اف الفعؿ )

تصااًل مباشرًا بتعبير الرؤيا المجازية، ا( عف طريؽ العيف، وانما تتصؿ  رأى تقترف بالرؤيا بمعنى )
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     وليس بفعمية الرؤية البصرية، مما استدعى تعبير الرؤيا ػ لغة شارحة ليذه الرؤيا، وبذا فالتأويؿ 

 (ٙ)((. ي عف ىذا الحمـيمكف اف يقع عمى الحمـ، كما يمكف اف يقع عمى التعبير المغو  ))

وتستدعي المغة الشارحة لتعبير الرؤيا ػ العمـ بكيفية تخريج مرموزاتيا التعبيرية، أي االدراؾ الذي 

 يتخطى حدود الرؤية باالستدراؾ، الف المغة الشارحة لتعبير الرؤياػ لغة عميا في التأويؿ.

( إاّل  أرى يمكف تخريج معنى لفظ ) ال ( بمعنى الرؤيا، ليذا أرى ( بمعنى الرؤية غير ) أرى ) إذاً 

 بتحديد موقع الفعؿ ضمف مجرى السياؽ الذي يحيط بو ويشتمؿ عميو.

( إلى  رأى اؿ الرؤية )داؿ الرؤية مع مدلوؿ الرؤيا في اآلي المتشابو، كأف يتجو دوقد يتشاكؿ 

 مدلوؿ آخر غير مدلولو.

(  أرى ) فالفعؿ ٖٓٔ(( الصافات/ اذا ترىقاؿ يابني اني أرى في المناـ، اني أذبحؾ فانظر م ))

( أي بمعنى انتظر نتظرْ ا ( مصدره الرؤية، فقد جاء بمعنى ) نظرهأُ  مصدره الرؤيا، ورغـ اف الفعؿ )

 سيؤوؿ إليو األمر.  ام

 .ٖٔ(( آؿ عمراف/ يرونيـ ِمثمُيـ رأى العيف وقد تكوف الفعمية محكمة بالرؤية البصرية بقولو تعالى ))

الفعمية بيف النظر بمعنى الرؤية مف جية، والبصيرة بمعنى االدراؾ مف جية ثانية، كقولو وقد تجمع 

((  وتراىـ ينظروف فالفعمية )) ٜٛٔ(( االعراؼ/ وتراىـ ينظروف إليؾ وىـ اليبصروف تعالى: ))

 ( فقد جاءت بمعنى البصيرة، أي اليدركوف. اليبصرون مصدر رؤية ونظر، أّما فعمية )

/ وتعبيرات الرؤيا، أي قد تتعالؽ االفعاؿ  عالؽ بيف المحكـ والمتشابو مف أفعاؿ الرؤياىناؾ ت اذاً 

البصرية بتعبيرات الرؤيا بعضيا بحجر بعض، حتى تتشاكؿ االلفاظ مع المعاني بالمشابية المفظية، 
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س، حتى والمخالفة الداللية، وقد تنزاح االفعاؿ البصرية الحسية بتعبيرات الرؤيا المجازية، وبالعك

 تتماكف األلفاظ مع المعاني بالمجاورة المفظية والمكامنة المعنوية. 

 
 إحاالت 

ابو الحسف القاضي، عبد الجبار/ شرح االصوؿ الخمسة/ تعميؽ االماـ أحمد بف الحسيف بف  (ٔ)

 .ٕ٘ٗابي ىاشـ/ تحقيؽ عبد الكريـ عثماف/ مرجع سابؽ/ص

ر )دراسة في قضية تأويؿ القرآف عند د.نصر حامد/ االتجاه العقمي في التفسي أبو زيد، (ٕ)

 .ٕٓ/صٖٜٛٔ/ ٕالمعتزلة( دار التنوير لمطباعة والنشر/ ط

يد والعدؿ/ حقؽ باشراؼ طو حسيف حو الحسف القاضي، عبد الجبار/ المغنى في أبواب التو بأ (ٖ)

  ٜٛٔ: ٗ/ٜ٘ٙٔػ ٜٓٙٔوابراىيـ مدكور/ وزارة الثقافة واالرشاد القومي/ مصر ػ 

 .ٖٕ: ٗعبد الجبار/ المغني/مرجع سابؽ/ أبو الحسف القاضي، (ٗ)

 .ٕٕٚػ ٕٔٚ: ٔأبو الحسف القاضي، عبد الجبار/ شرح االصوؿ الخمسة/ مرجع سابؽ  (٘)

 .ٜٕٕأبو زيد، د. نصر حامد/ فمسفة التأويؿ/ مرجع سابؽ/ ص (ٙ)
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 مشكال التأويل العربي االسالمي

واالتو المعرفية  إواليات التأويؿ وا 

 
 
 
 
 
 
 
 

مف حيث جيازه المفاىيمي وآلية  (ٔ)(( المشكال بيو التأويؿ العربي االسالمي بػ ))تش يمكن      

اشتغالو، ألنو ينطوي عمى أشكاؿ مختمفة مف الفيـ مف جية، واشكاليات مختمفة مف المعرفة مف جية 

 ية :ػ ثانية، وقد شغؿ البالغ القرآني مركز مدار ىذا التأويؿ بسياؽ دائري تتحكـ فيو أربعة أنظمة معرف

 الداللة ومركزه المغة. ةوالإوالية المفظ إلى إ: ويتجو فيو التأويل من  بياني 

 : ويتجو فيو التأويل من إوالية المفظ إلى إوالة المعقول ومركزه المنطق. عقمي 

 : ويتجو فيو التأويل من إوالية الظاىر إلى إوالة الباطن ومركزه الحقيقة. صوفي 

من إوالية المعنى إلى إوالة ماوراء المعنى، ومركزه المعرفة بالمعنى : ويتجو فيو التأويل  باطني 

 العرفاني.

قود إلى يوبفرضية ضمنية: اف كانت اإلوالية تطبيقًا لإلوالة وتفسيرًا ليا، فاف تفكيؾ اإلواليات المعرفية 

إواليات  - اكتشاؼ فعالياتيا االبيستمية الكامنة في اإلواالت، وخاصة اف لمتأويؿ العربي االسالمي
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 التأويل العقمي ) والتخارج المعرفي بينيما، وخاصة معرفية تتشاكؿ مع إواليات اخرى بصيغة التداخؿ

 .  ( التأويل الباطني / التأويل الصوفي /

وبغية التأسيس ليذه الفرضية، تقترح ىذه المقاربة ترسيمة أولية لمتييكؿ االبيستمائي ػ كنموذج 

جاه حركة االنظمة المعرفية في التأويؿ قبؿ تفكيؾ إوالياتو المعرفية إلى مفصمي ػ تفريعي لتحديد إت

 إواالت إيالية. 

 التأويل نظمةالييكل االبيستمائي أل 
                         

 

 
 

( التأويؿ،  rationوبغية امالء الييكؿ االبيستمائي، البد مف الفصؿ بيف نظاـ وآخر لغرض )بنينة ػ 
    ( المعرفة بالمالحظة والمعاينة االبيستمولوجية. etreوفيـ )كينونة ػ 

 اللفظ الداللة

 المنطق

المعقو 
 ل 

 اللغة

 اللفظ

 الظاهر

 ةالحقيق

المع الباطن
 نى

 المعرفة

 عقلي بياني

                  لبالغ ا  
 القراني

 باطني صوفي
 الباطن
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 سام       -   متكمم            –   غة   بال                  
                  

 
  متمق       _       ئقار       _    إفيام                       

                           
                           

 مرسل اليو      _   مرسل       _        رسالة                           
 

فالبالغة تشبيو مايؤوؿ اليو يمكف النظر إلى البياف بوصفو إوالية اساسيا إوالة البالغة ػ 

ومف ثـ  ،يقـو التشبيو عمى الفصؿ بيف شيئيف التشبيو، أي مقارنة بيف المشّبو والمشّبو بو، ليذا

 التقريب بينيما، لذلؾ فالتشبيو إوالية اساسيا إوالة الصورة مف جية الناظر وليس مف جية المنظور.

( بمعنى اف الوصؿ بيف شيئيف يتماكف بالفصؿ بينيما، بْينوبما أف البالغة بياف، فالبياف مف )

( أي فصؿ بيف شيء وشيء أبان) ؽ والوصؿ بينيما، وكالجمع أو الوصؿ بيف شيئيف أو التفري

 (ٕ)ووصؿ بينيما.

ورغـ اف المغة إطار مرجعي لمبياف، فقد كاف النص ىو األصؿ، ليذا قبؿ اف يخترؽ البرىاف نطاؽ 

( فقد رأى  ميتا ـ لغة البياف بتقعيد االلفاظ بالمعقوالت، كاف البياف قد تجاوز المعنى إلى المجاز أو )

المغوي، وىو المجاز  في البياف مجازًا آخر غير المجازاف وراء الكناية واالستعارة  ))الجرجاني 

المحكي المستفاد عف طريؽ العقؿ لدى استقراء الجمؿ في التركيب، والنظر في مجموعات المفردات 

 :  ( معنى المعنى ليذا فّرؽ الجرجاني بيف المعنى و) (ٖ)(( التركيبية لمكالـ 
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ى المفيـو مف ظاىر المفظ والذي تصؿ إليو بغير واسطة، ومعنى المعنى أف تعقؿ مف نعني بالمعن ) 

ورغـ اف المجاز معنى  (ٗ)( لؾ رؾ المعنى إلى معنى آخر كالذي فسّ المفظ معنى ثـ يفضي بؾ ذل

فعالية  جديد مضاؼ لمعنى الحقيقة، فانو يتحقؽ باالنحراؼ عف معيار، وبذلؾ فالبرىاف أو االثبات ))

(( والفصاحة ) تعني قدرة التعبير  ية، حدد العرب شروطيا في مصطمح واحد ىو الفصاحةلسان

كميا قائمة عمى االفصاح عف  إذاً فالمغة  (٘) ( واالقناع، فالفصيح ىو ما أفصح بالكشؼ عف داللتو

 المعنى باثبات داللتو كمعيار لمحقيقة ذاتيا.

اىتماـ بالكميات المتمثمة في مقاصد الشريعة، فقد تجو مف المفظ إلى الداللة دوف اورغـ اف البياف 

 ( والقوؿ بالعادة.التجويز إستند إلى مبدأ السببية أو مبدأ )

المعنى والتفسير والتأويؿ/  وفي المغة أرجع ابف فارس معاني االلفاظ إلى ثالث إواليات ىي )

تفسير لمشيء أو  لمعنى عنده ))إوالة ا فإفوبالتالي  (ٙ)( وىي إف إختمفت ، فاف المقاصد بيا متقاربة

 .(ٚ)(( تأويؿ لو

ىػ(  ٕٙٙوينقسـ المجاز إلى مجاز لغوي، ومجاز عقمي، ويعد المجاز العقمي عند السكاكي )ت:

اف كؿ كممة أخرجت  ستند السكاكي إلى الجرجاني، فقد حّدد الجرجاني: ))اوقد  (ٛ)ضربًا مف التأويؿ

 .(ٜ)(( ضرب مف التأويؿ فيو مجازالحكـ المفاد بيا عف موضوعو مف العقؿ ل

ني البياف مف منظور بالغي بالمعنى وطرؽ التعبير عنو بوجوه مختمفة، والغاية منو كشؼ ليذا عُ 

 المعنى المقصود، واظيار داللة الشيء عميو.

نتيج طريقة االستدالؿ عمى المعنى لينتقؿ إلى المعنى الكامف في قصدية اواف كاف الجرجاني 

المفظ عنده يشكؿ دليؿ المعنى والعالقة الدالة عميو بوصفيا عالقة إرجاعية، وقد تقدـ المتكمـ، كاف 
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( بوصفو النظاـ الذي يؤسس نظاـ  نظام الفعل السكاكي عمى نظرية المعنى الجرجانية بتقديـ )

 المعنى.

مة في مقاصد تجو كما قمنا مف قبؿ مف المفظ إلى الداللة دوف اىتماـ بالكميات المتمثاواف كاف البياف 

الشريعة، فاف الشريعة ستتجو إلى تمثؿ ىذه الكميات في التأويؿ البياني، ذلؾ ألف القياس الذي 

 جتيادا ػ قد زحرح منطوؽ السائد البياني في التأويؿ، فالقياس عنده ) ستخمصو الشافعي مف األصوؿا

د في التأويؿ البياني ، فقد ( لذلؾ فاالجتياد في تأويؿ النص أو االنطالؽ منو ػ فاتحة لمفيوـ جدي

يستعمموف لفظ عمة،  تنبو الشافعي إلى اف المعاني الشرعية ىي التي تسمى عمال. وكاف السمؼ ال

 .(ٓٔ)(( وانما يستعمموف لفظ المعنى

 (ٔٔ).( الحؽفي سياؽ ه سنراوىذا ما)  ويمكف اعتبار العمة إوالية ترجع إلى إوالة المعنى أو الداللة ،

المقاربة التنزع إلى البرىنة عمى مدى درجة عقالنية التأويؿ البياني في كيفية إثبات ورغـ اف ىذه 

منطوؽ عقالنية المغة مف جية بقدر ما تسعى إلى فؾ التشاكؿ الجدالي بيف التأويؿ البياني والتأويؿ 

 كتشاؼ الفواعؿ الحقيقية فييما مف جية ثانية.الالعقمي بالرجوع إلى إواليات كؿ منيما 

كانت المغة مركز مدار التأويؿ البياني بوصفيا واسطة أو كينونة، فما  مركز مدار التأويؿ  واف

 العقمي؟ 

لقد فرضت إشكالية الداللة في التأويؿ البياني اشكالية المنطؽ في التأويؿ العقمي، فالمنطؽ األرسطي 

كطريقة ودليؿ لمتفكير  ستخدـ ألغراض فمسفية وكالمية وشرعية، وذلؾ بوصفو مدخاًل إلى الفمسفة ػا

باألدلة، ليذا تقتضي الضرورة قبؿ البحث في إواليات التأويؿ العقمي ػ تحديد داللة المنطؽ عند 

 أرسطو اواًل، وتحديد داللة المنطؽ عند العرب ثانيًا.
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 اف البرىاف قياس، وليس كؿ قياس برىاناً  اف كاف أرسطو قد مّيز بيف القياس والبرىاف بالقوؿ ))

 ـ استعمؿ القياس بوصفو برىانًا؟أفيؿ استعمؿ التأويؿ العقمي ػ البرىاف بوصفو قياسًا  (ٕٔ)((

 بالقياس العممي ػ القياس الذي بامتالكو تمتمؾ العمـ ني ))ني أرسطو بالبرىاف كقياس عممي، وعُ لقد عُ 

 وىذه ىي داللة المنطؽ األرسطي. (ٖٔ)(( 

و وقوانيف االلفاظ ونظيره عمـ المنطؽ والمعقوالت، وقد مف ىذا المنطؽ قارب الفارابي بيف عمـ النح

وبذلؾ صنؼ األلفاظ (ٗٔ)(( صؿ بيا إلى معرفة الموجوداتو آلة نت فيـ المنطؽ كما شرحو بوصفو ))

 طبقًا لدالالتيا المنطقية وليس بحسب أبنيتيا المغوية، وفؽ األبستيـ المنطقي التالي: 

 

                                                االبستم المنطقي لاللفاظ والدالالت
 داللة المفظ                                                         قوؿ ممفوظ    

                                                                 
                                                                                            

 لفظ الداللة                                                        معقوؿ معنى     
                     

 داللة لفظية              داللة منطقية                  
 المفظ خاضع لممعنى       المعنى خاضع لمفظ               

             
                   

 المفظ     المعنى           المعنى      المفظ               
 

ومف خالؿ المنطؽ ػ آلت إوالية العالقة بيف المفظ والمعنى إلى عالقة بيف منطؽ المغة 

 والعقؿ.

المنط
 ق

 اللفظ
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ىػ(  ٖٖ٘وفي المحظة التي أحدث فييا التأويؿ العقمي )المنطؽ( في المغة، ألقى ابف وىب الكاتب )

بالمنطؽ دوف أف يتبّناه، فقد أراد اف يقوؿ في  حالبذرة المنطقية األولى في قمب البياف، ورغـ انو تمسّ 

(( اف العقؿ يتكّشؼ في )وجوه البياف( وخاصة اف البرىاف عنده  البرىاف في وجوه البياف كتابو ))

(  فيصنف )(( بحيث رأى فييا تفسير العبارة يأخذ القياس األرسطي، ليذا قّدـ في بياف العبارة ))

يتوصؿ اليو بالقياس والنظر ما الباطف/ المحتاج إلى التفسير، وىو  وماييمنا الصنؼ الثاني، وىو ))

 .(٘ٔ)(( واالستدالؿ والخبر

الف نسبة صناعة المنطؽ إلى العقؿ  اما اخواف الصفا، فقد قاربوا نسبة المنطؽ مف النحو، فقالوا ))

ورغـ اف فيـ اخواف الصفا لممنطؽ  (ٙٔ)(( وااللفاظ  صناعة النحو والمسافوالمعقوالت مثؿ نسبة 

، فاف المنطؽ عندىـ اليخرج عف إطار (  مركبة افالطونية محدثة/  فيثاغورية يصدر عف نزعة )

المنطؽ الذي عنوه ىنا شيء اليمت بصمة إلى المنطؽ الفمسفي، بؿ ىو  مفيوـ الكالـ، ليذا فػ ))

. وقبؿ اف يتدخؿ المنطؽ بالبياف، كانت (ٚٔ)(( المفظي، أي الكالـ، وعبارة المساف بكؿ بساطة المنطؽ

 العرب، فقد عقدوا مقارنة بيف المفظ والمعنى والشيء )) ةالداللة المفظية الشاغؿ المركزي لممناطق

 ىفالداللة في مفيـو المنطقييف جزء مف المعنى أو ىي توجيو لو ، ألف الشيء الذي ىو مقصود لمعن

 .(ٛٔ)((  لو معياراف في التعريؼ : جواز االخبار عنو، وصحة الداللة عميو ،

 والداللة المقصودة في منظور المنطؽ ىي الداللة المفظية ػ الوضعية التي يفيـ معناىا مف المفظ.

ولكف في عصر الترجمة ػ انحرؼ المنطؽ العربي إلى األقيسة األرسطية بسياؽ فمسفي أحاطت بو 

لمشائية، والمدرسة الميغارية الرواقية، ومع ذلؾ فقد استقصى الموجيات الزمانية، وأسس المدرسة ا

 نظريات المجموعات، واستبنى قياس العالقات، واستنبط التمثيؿ الخطي.
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تطمب مف فالسفة  )وفي المحظة التي شكؿ فييا المنطؽ مدخاًل إلى الفمسفة عبر التأويؿ العقمي 

فانشغؿ الفارابي، وشغؿ  (ٜٔ)(  العالقة بيف ػ البياف والبرىاف ػ ترتيبًا برىانياً  االسالـ، العمؿ عمى ترتيب

ما لممنطؽ بيف بتأكيد أسس المعنى عمى المفظ كشروط لمخروج مف الطوؽ البياني والتمييز  غيره ))

((  الكمي )) وما لمنحو قصد تأسيس األوؿ وتبيئتو، وأدخاؿ مفيـو جديد إلى العقؿ العربي ىو مفيـو 

 .(ٕٓ)(( الذيف لف تقـو لو قائمة إال باستقالؿ المعنى عف المفظ

نطمؽ الفارابي مف المعنى إلى المفظ، أي عكس االتجاه الذي انطمؽ منو التأويؿ البياني ولتوسيع القد 

  نتيج الغزالي القياس البرىاني األرسطي بوصفو ا(  البياني والعقمي أزمة االنفصاؿ بيف التأويميف )

    ويؿ آيات مف القرآف في كتابو أمى حد تعبيره، وسمى طرقو االستداللية في تع((  عيار العممم ))

 (( وىي :  موازيف القرآف (( بػ )) القسطاس المستقيـ ))

/ ميزاف التعاند.  ميزاف التعادؿ / ميزاف التالـز

لبرىاني، اتجو ابف سينا إلى كما ظف الفارابي والغزالي في انيما يؤسساف التأويؿ البياني عمى القياس ا

   تأسيس عمـ الكالـ والتصوؼ عمى القياس البرىاني مف خالؿ توظيؼ المقوالت الفمسفية اليرمسية 

 بف سينا بالبرىاف األرسطي في الثقافة العربية االسالمية إلى ما كانت عميو قبؿ االسالـالذا عاد  ))

شفا عف الفارابي، فقد كاف أقرب إلى المشائية مف ( مادة منطؽ ال قتبسا ومع اف ابف سينا ) (ٕٔ)((

منطوقو الفمسفي عمى المشائية حسب، بؿ كانت نظرية الفيض  الفارابي ، الف الفارابي لـ يبفِ 

االفالطونية االشراقية مصدر موجياتو الفمسفية، أي بمعنى اف الفارابي قد سبؽ أبف سينا في التأسيس 

 لبرىاني. لعمـ الكالـ والتصوؼ عمى القياس ا
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(( يقيـ الغزالي أصوؿ عمـ الفقو عمى أسس المنطؽ، وقد  ى في اصوؿ الفقوفالمستص وفي كتابو ))

االنفتاح الكامؿ لممنطؽ عمى المشكالت  )) جمع فيو بيف المنطؽ والشريعة، وبذلؾ اراد اف يؤمف

اىج عمى أسس فمسفية مف جية ، واراد تقويـ المن (ٕٕ)((  والمغة ة في عموـ الكالـ واالصوؿالمنيجي

ذات طبيعة منطقية ارسطية مف جية ثانية، غير اف مشكالت عمـ الكالـ والفقو والمغة ػ ليست 

مشكالت منيجية، بؿ كانت مشكالت معرفية أصاًل، كأزمة عمـ الكالـ عند االشعرية والمعتزلة والفرع 

 أويؿ.واألصؿ في فقو المغة، وبياف المفظ، وقياس المعنى في التفسير والت

الذي ميد لو  ولتأسيس التأويؿ البياني عمى المنطؽ العقمي ػ اتجو المشروع الحزمي ػ الرشدي )

التقريب  ( إلى بمورة مقاصد جديدة لمشريعة، فقد حاوؿ ابف حـز في كتابو )) الشاطبي وابف باجة

حو بالمنطؽ، وفي (( اف يقارب الن لحدود المنطؽ والمدخؿ اليو بااللفاظ العامية واألمثمة الفقيية

( واراد بذلؾ اف  االورغانوف التوفيؽ مابيف المنطؽ والشريعة، ليذا بنى نموذجو التقاربي عمى )

يؤسس النحو عمى القياس البرىاني، واف يقوؿ باف مقاصد الشريعة جيات عقمية تؤوؿ إلى المنطؽ 

 وتقوـ عميو.

جزء عمى الكؿ أو رد الفرع إلى األصؿ، ومنذ البدء رفض ابف حـز عناصر التأويؿ البياني كقياس ال

المنطؽ عنده بصيغة قائمة بذاتيا البرىانية المستقمة عف البياف العربي ، وبالتالي حّؿ  سمما تمأس

 المنطؽ األرسطي محؿ إواليات : الجواز، والسببية، والطبائع، والمقاصد البيانية.

 ار التأويؿ الباطني؟  مركز مد مركز مدار التأويؿ العقمي، فماواف كاف المنطؽ 

ػ قامت معرفة عرفانية أحاطت  نطؽ األرسطي مع العرفاف اليرمسيفي المحظة التي تداخؿ فييا الم

بالتأويؿ البياني، وخاصة بعد اف ميّدت لو االفالطونية المحدثة، فانبثؽ عنيا التأويؿ الباطني، بؿ 
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اللفاظ إلى دالالت لفظية وفؽ تمأسس عمييا، فاف كاف التأويؿ البياني قد اتجو إلى صرؼ ا

المواضعة المغوية، فأف التأويؿ الباطني صرؼ المعاني إلى دالالت باطنية وفؽ مواضعة مجازية، 

      ( وتؤوؿ فييا المعاني إلى رموز كونية  االسماعيميون تؤوؿ فييا المعاني إلى رموز شخصية )

لباطني، حيث المعرفة بالعمـ والحكمة )إخواف الصفا( وتشكؿ ىذه المعرفة مركز مدار التأويؿ ا

( ىذه المعرفة بوصفيا إوالية معرفية آلت إلييا نظرية االنبثاؽ في  أواؿ االليية، فرؤيا ىرمس ىي )

النظاـ الكوني الفموطيف لتؤوؿ إلى نظرية الفيض في تصور الفارابي وابف سينا لمنظاـ الكوني، حتى 

 ( بوصفو مصدر ىذه المعرفة.  ريؿجب يتوقؼ فييا الفيض عند العقؿ العاشر)

( لدّنية مافوؽ عقمية ، اذ ترى  معرفة اذف إواليات التأويؿ الباطني أساسيا إواالت معرفية، ترتبط بػ )

 : ػ 

(( ىذه القولة محور تأويؿ الغزالي،  مامف آية إاّل وليا أربعة معاف، ظاىر، وباطف، وحد، ومطمع ))

 .(ٖٕ)بي والمحاسبي، والسممي، وحتى ابف عر 

دليؿ التأويؿ الباطني  ] ٖورة الحديد/ ايةس [(( ىو األوؿ واآلخر، والظاىر والباطف وتشكؿ اآلية: ))

 لوجوه الحقيقة. 

فالقشيري يتجو في تأويؿ آي القرآف بصيغ متدرجة مف التأويؿ، حتى يصؿ إلى العرفاف ليجعؿ منو 

جة مف بالمقاربة بيف درجات االيماف بصيغ متدرِّ ثـ يقوـ  (ٕٗ)أعمى درجات المعرفة في الفيـ والتأويؿ 

 .(ٕ٘)التأويؿ، حتى يصؿ إلى العرفاف ايضًا 

وقد يفيض التأويؿ الباطني بالمعنى، وتعّدد الداللة كالفيض في تدّرج العقوؿ السماوية مف العقؿ 

النبي/  ىو ) األوؿ حتى العقؿ العاشر، ويقوـ العقؿ العاشر مقاـ العقؿ األوؿ، فاف كاف العقؿ األوؿ
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( وذلؾ وفؽ مستوييف : حدود العقوؿ السماوية، وحدود العقوؿ  األمامة/  األمام ( فالثاني ىو ) النبّوة

قانوف المثؿ  ((: التعدد أو الفيض الداللي بػ ) راحة العقؿ السفمية، ويسمّي الكرماني في كتابو ))

 .(ٕٙ)(  والممثوؿ

لكوني الذي عدد أفالكو عشرة ػ إوالة فيثاغورية نشرىا االسكندر اف إوالية العقوؿ السماوية أو النظاـ ا

( فمنو تبدأ واليو  الواحد ( وأصؿ االعداد ىو ) االثنان االفروديسي، ذلؾ ألف أوؿ االعداد ىو )

 تنحؿ، اذف فاألوؿ ىو األصؿ، وليذا فاالصؿ غير األواؿ. 

  اسيا إوالة ىرمسية، ذلؾ الف رؤيا ىرمس (( أس قانون المماثمة: المثل والممثول كما اف إوالية ))

( كإوالة معرفية  المبدأ والمعاد مبدأ الذر األوؿ في استبناء فكرة ) ا( تأسّس عميي براديم إوالي )

   االول  = ) ؿ لتصور كوني لمزماف( مماث= فيض الدوران لمتأويؿ الباطني، أي اف النظاـ الدائري )

 .  ( واآلخر

رغـ اف الغزالي  ، فما مركز مدار التأويؿ الصوفي؟كز مدار التأويؿ الباطنيواف كانت المعرفة مر 

اوؿ مف أدخؿ المنطؽ األرسطي بدياًل لمعيار المغة في التأويؿ البياني، فقد إتجو التصّوؼ معو إلى 

تقويض المنطوؽ العقالني لمفمسفة، وفي ىذه المحظة التي يتنازع فييا التأويؿ الباطني اصوؿ التأويؿ 

تجو التأويؿ الصوفي إلى إسقاط الشريعة، واضعًا الحقيقة في مقاـ أسمى منيا، والى البياني، ا

بيا التأويؿ  ر فييا مف قيد المواضعة المجازية التي تقيدَ استنطاؽ النص في التأويؿ بصيغة يتحرّ 

ر مف الباطني، وذلؾ بمعرفة حدسية ذات طبيعة لدنية سرية، وتشكؿ الحقيقة بوصفيا الوجو اآلخ

الشريعة مركز مداره التأويمي؛ ذلؾ ألف الشريعة في منظوره الصوفي التمثؿ إواالت الحقيقة: كالغيب، 

والمغيوب، والمجيوؿ، والمطمؽ، ليذا اليمكف الوصوؿ إلى ىذا الباطف الخفي أو الكشؼ عنو إال 
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ػ القوة المفكرة  وفةقؿ الفعاؿ، وبذلؾ تجاوز المتصبالحدس واألشراؽ والرؤيا، أي بمعرفة مافوؽ الع

بوصفيا ناتجة عف ادلة ومقوالت ذات طبيعة منطقية في االستدالؿ، وىنا تكمف محنة العقؿ 

 الصوفي.

( والى المجاز المعرفي في توظيؼ  الوحي/الممؾ ولكف التأويؿ الصوفي الخالص استند إلى فكرة )

االعتماد  بػ )) مـ الفقو وعمـ الكالـ ربي اف يطرح حاًل توفيقيًا بيف ععوقد حاوؿ ابف  الخياؿ الديني،

عمى الخياؿ الذي ىو قوة وسيطة بيف الحس وبيف العقؿ، أي بيف منيج الحس الفقيي ومنيج الكالـ 

 .(ٕٚ)(( العقمي

د الخياؿ الديني خالؿ القرنيف األوؿ والثاني ػ إواليات ىذا التأويؿ الصوفي، فكانت رؤيا وقد حدّ 

ىي عبارة عف وقائع أو  لمقدس، والبعث، والنشور، والجف، والمالئكة ))الوحي، والممؾ، والمعجز، وا

( اليمكف ضبطيا عف طريؽ الحواس واليمكف تفسيرىا بواسطة السببية الخطّية الفاعمة،  حقائؽ )

 .(ٕٛ)(( لكنيا مع ذلؾ اكثر حقيقة وصحة مف المعطيات الطبيعية

فاف الصوفية، فقد إتجو التأويؿ الصوفي إلى والف المجاز ىو الظاىر، والحقيقة ىي الباطف في عر 

صرؼ المعنى مف الظاىر إلى الباطف، ألف قوة التخييؿ النصي ناجمة عف المجاز وانواع التشبيو، 

النيا تنزع بالمعقوؿ الالعقمي إلى الالمعقوؿ العقمي، وخاصة أف المغة القرآنية مافوؽ بيانية، بمعنى 

تفتح الوعي عمى  ني منيا إلى المنطؽ العقمي، وبذلؾ فيي ))انيا أقرب إلى الخياؿ المعرفي الدي

 .(ٜٕ)(( المطمؽ

مف ىنا شغمت الحقيقة مركز مدار التأويؿ الصوفي، حيث يتمقى المتصوفة ىذه الحقيقة بدوف واسطة 

( كما يقوؿ القشيري ))مشاىدة  الحقيقة ، و) عف طريؽ الكشؼ بوصفو أعمى درجات المعرفة
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إوالية معرفية لتفسير إوالة الحؽ، والحؽ  إذاً فالحقيقة  (ٖٓ)(( تصريؼ الحؽ الربوبية/ أنباء عف

بالمعنى الصوفي إوالة اساسيا إوالية الواحد المطمؽ، وبذلؾ فالحقيقة في التأويؿ الصوفي ػ ظاىر 

 . رامز لباطف مرموز، فالظاىر عبارة، والباطف اشارة

واالتيما المعرفية البد مف التمثيؿ ليما ولوجود تداخؿ بيف إواليات التأويؿ الباطني والت  أويؿ الصوفي وا 

 لغرض المالحظة والمعاينة االبيستمولوجية :

واالتيما المعرفية  نموذج من اإلواليات الباطنية والصوفية وا 
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 ( افموطين)  لفيضا ابن عربي ) جميال
 

 زوال الحجب

 يالنموذج االوال اإلوالة اإلوالية

 الرجوع  إلىالتسامي و 

 ) الفارابي ( الموجود االول

 

 

 والفعل والمعمول والقوةمبدأ العمة 

 
      

 االمكان والوجوب

ابن  الصوفي) االشراق

 ( سينا

 المثال( االسطورة ) ( افالطون)  نظرية المثل

 االوجود )ىرمس( لواحد المطمقا نظرية الوحدة المطمقة
 

بن ا ) نظرية وحدة الوجود

 ( عربي

 مركز الذات االليية )ارسطو( وحدة الوجود

 معرفة لدنية سي (ىرم /العرفان )ىالني الحدس الصوفي

 األحدية اثنان أول االعداد الصفا ( اخوان ) االعداد

 الواحد االعداد أصل الواحد ( ابن عربي) 

 ( عربي ) ابن الكممة
 
 
 
 

 داللةال ( افموطين) وغوس ل
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( فيي قد  ينظر: آلية اشتغاؿ انظمة التأويؿ المعرفية المعرفية )التأويؿ أنظمة االبيستمائي بيف ورغـ 

تمتقي أو تتعارض مف حيث اتجاه حركة آلية االشتغاؿ في التأويؿ اواًل، ومف حيث اوالياتيا واواالتيا 

  .المعرفية ثانيا

نمحظ أواًل وجود تالٍؽ مف في ىذا التمفصؿ التفريعي آللية اشتغاؿ انظمة التأويؿ المعرفية ، يمكف اف 

ويؿ البياني في مقابؿ اتجاه حركة المفظ والمعقوؿ في التأويؿ أحيث اتجاه حركة المفظ والداللة في الت

العقمي، ويمكف اف نمحظ ثانيًا وجود تالٍؽ ايضًا مف حيث اتجاه حركة المعنى والباطف في التأويؿ 

ويؿ الصوفي، ويمكف اف نمحظ ثالثًا وجود أالتالباطني في مقابؿ اتجاه حركة الظاىر والباطف في 

تماثؿ مف حيث آليات االشتغاؿ بيف االنظمة المعرفية في التأويؿ ػ كالتماثؿ بيف المفظ والداللة 

ونظيرىما الظاىر والباطف أو المفظ والمعقوؿ، ولكف رغـ تطابؽ المواضعة المجازية لمتأويميف الباطني 

المعنى ػ الظاىر إلى الباطف ػ الحقيقة، فيما يتعارضاف مف  والصوفي مف حيث اتجاه الحركة مف

 ييتعارض التأويالف البياني والعقمي مف حيث مركز  مدار التاويؿ في كؿ منيما بقدر ما يحيث مركز 

ية اشتغاؿ أنظمة التأويؿ ل، ويمكف مالحظة ذلؾ في مخطط آ مدار التأويؿ في كؿ منيما ايضاً 

 المعرفية :

 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

                                  
 

 لمغة * المنطقا   
                                              

  
 

 
 التأويل الفعمي    التاويل البياني                                         

                                                                         
                                          

                                                                            
 لتأويل الصوفي          المعرفة * الحقيقةالباطن            لتأويلا                           

                                              ا                                     
                                                              

              
               

 
 

                                                                  
 
 

 المواضعة المنطقية  المواضعة اللغوية  

 البالغ القرآني   

المواضعة  
 المجازية 

المواضعة  
 المجازية

 الباطن الباطن

 يل المعرفية آلية اشتغال أنظمة التاو     

اللفظ

ظ

 

 

 

 

 

 

 للفظا

الداللة

ا

 لة

 

 

 المعقول

 الظاهر المعنى
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ظمة التأويل العربي االسالمي ومن خالل ىذه المالحظة والمعاينة، يمكن ان نقرر مطمئنين: ان ان
واالت معرفية تتالقى وتتقاط  بصيغ معرفية مختمفة من التمازج والتمفصل األبيستمائي  إواليات وا 
 بينيما، ذلك ألن أية إوالية أو إوالة منيا ىي ـ نتاج لحظة معينة في سياق معين لسببية معينة. 

 
 احاالت    

مى مرايا صقيمة، وأشياء صغيرة ممونة، تتحرؾ داخؿ آلة تتألؼ مف انبوب زجاجي يحتوي ع (ٔ) 

تولد منيا صور مختمفة األلواف واالشكاؿ، لدرجة يتحوؿ الموف أو الشكؿ في المحظة التي تاالنبوب، 

 نسعى فييا لتثبيتو إلى لوف أو شكؿ آخر مغاير لذاتو.

: عبد السالـ  ابف فارس، أبو الحسيف بف فارس بف زكريا/ معجـ مقاييس المغة/ تحقيؽ (ٕ) 

 ىاروف/ مكتبة الحمبي ػ القاىرة / مادة ) ب.ي.ف(. 

 ٗٗنقاًل عف :الصغير، د. محمد حسيف عمي/ أصوؿ البياف العربي/ مرجع سابؽ/ ص( ٖ)

 .ٔٙٔنقاًل عنو: الصغير، د. محمد حسيف عمي/ أصوؿ البياف العربي/ مرجع سابؽ/ ص  (ٗ)  

في نظاـ االنظمة المعرفية/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد ػ صفدي، مطاع/ استراتيجية التسمية  (٘)   

 .ٕ٘٘د.ت /ص

منيج البحث المغوي بيف التراث وعمـ المغة الحديث/ دار الشؤوف الثقافية/  /زويف ، د. عمي (ٙ)

 .٘ٙٔ/ٔ/طٜٜٛٔبغداد ػ 

 منيج البحث المغوي/ مرجع سابؽ./زويف، د. عمي  (ٚ)

 .ٗٗمرع سابؽ / ص البياف العربي/نقاًل عف :الصغير، د. محمد حسيف عمي/ أصوؿ  (ٛ)

 نقاًل عف الصغير . محمد حسيف عمي / اصوؿ البياف العربي / مرجع سابؽ (ٜ)
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الحمبي ػ  يالشافعي، محمد بف ادريس/ الرسالة/ تحقيؽ احمد شاكر/ الباب (ٓٔ)

 .ٕٔ٘/صٜٓٗٔالقاىرة/

 ( ويؿفقو المغة: انموذج اوالي لمتأ لقد افردنا فصاًل خاصًا لعمؿ المغة ضمف مقاربة ) (ٔٔ)

نقاًل عف الجابري: د. محمد عابد/ تكويف العقؿ العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/  (ٕٔ)

 .ٜٖٗ/صٜٜٛٔ/ ٗبيروت ػ لبناف/ط

 الجابري، د. محمد عابد/ تكويف العقؿ العربي/ مرجع سابؽ. (ٖٔ)

الفارابي، أبو نصر محمد/ االلفاظ المستعممة في المنطؽ/ تحقيؽ: محسف ميدي/  (ٗٔ)

 .ٛٓٔ،ٚٓٔ/صٜٛٙٔ

قاًل عف الجابري، د. محمد عابد/ بنية العقؿ العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت ػ ن (٘ٔ)

 .ٕٙ/صٜٚٛٔ/ ٕلبناف /ط

 .ٕ٘،ٕٗرسائؿ اخواف الصفا/ المجمد االوؿ/ دار صادر ػ بيروت ػ لبناف / د.ت/ ص (ٙٔ)

ػ لبناف/  طرابيشي، جورج/ مذبحة التراث في الثقافة العربية االسالمية/ دار الساقي ػ بيروت (ٚٔ)

 .ٙٓٔ/ صٖٜٜٔ/ٔط

 .ٛٓٔزويف، د. عمي/ منيج البحث المغوي / مرجع سابؽ/ ص (ٛٔ)

(؟ مجمة الفكر العربي  تاريخ أفكار أـ ) ( حفريات يفوت، سالـ/ بنية العقؿ العربي: ) (ٜٔ)

 .ٜٙ/صٜٙٛٔ( ايموؿ ػ تشريف األوؿ/ٔٗ) المعاصر/ ع

 يفوت، سالـ/ بنية العقؿ العربي/ مرجع سابؽ.  (ٕٓ)

 بنية العقؿ العربي/ مرجع سابؽ. يفوت، سالـ/ (ٕٔ)
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فاخوري، د. عادؿ ، منطؽ العرب مف وجية نظر المنطؽ الحديث، دار الطميعة ػ بيروت  (ٕٕ)

 .ٖٓ/صٜٓٛٔ/

ينسب ابف عربي ىذه المقولة إلى النبي )ص( بعد اف كانت تنسب إلى االماـ عمي بف ابي  (ٖٕ)

 طالب )ع(.

بد الكريـ بف ىوازف/ الرسالة/ دار الكتاب انظر مثال: تفسيره لسورة االنعاـ/ القشيري، ع (ٕٗ) 

 . ٘ٛٗ،ٗٛٗالعربي ػ بيروت/ د.ت/ص

 انظر ايضًا: تفسيره لسورة النساء/ الرسالة/ مرجع سابؽ.  (ٕ٘)

الكرماني، احمد حميد الديف/ راحة العقؿ/ تحقيؽ مصطفى غالب/ بيروت/ دار ( ٕٙ)

 . ٗٛٗ/ٖٗٓات : / ثـ انظر الصفح٘ٛٔ/ٖٚٔ/ٖٙٔ/ٗٗٔ/ الصفحات: ٜٚٙٔاالندلس/

/ فمسفة التأويؿ/ دراسة في تاويؿ القرآف عند محيي الديف بف عربي/ نصر حامدابو زيد، د. (  ٕٚ) 

 .ٖٓالوحدة/ د.ت/صمجمة 

آراكوف، د. محمد/ الفكر االسالمي/ ترجمة: ىاشـ صالح / مركز االنماء القومي/ بيروت ػ ( ٕٛ) 

 .ٛٛٔ/ صٜٚٛٔ

 .ٕ٘ٔآراكوف/ مرجع سابؽ/ ص( ٜٕ) 

 . ٖٗالقشيري، عبد الكريـ بف ىوازف /الرسالة/ مرجع سابؽ/ ص(  ٖٓ)
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 متن الكتاب
 

       ستخدامامن أىم معاني  

 ٗٔ ......................... المصطمحات والمفاىيم الواردة في الكتاب            

 ٘ٔ ........................................ مدخل بصيغة مقّدمة 

 ٕٔ .......... بيستمولوجي في التأويل العربي االسالميالالسؤال ا 

 ٖٓ... .................................. ال التأويلكالتفسير ومش 

 فقو المغة   

 ٜٖ. ....................نموذج إوالي لمتأويل بالقياس واالجتياد                   

يالة الفمسفة    ٗ٘.. .................................إوالية الكالم وا 

 ٕٙ. ................................يمولة الفمسفة أإوالية التأويل و  

 التأويل عند إبن رشد  قوانين  

 ٜٙ.................................اإليالة بوصفيا تطبيقًا لإلوالة                  

   الفعمية آلية تأويل  

 ٘ٚ ................................ رؤية / تعبيرات الرؤياأفعال ال                 

 مشكال التأويل العربي ـ االسالمي 

واالتو المعرفية                     ٔٛ ............................إواليات التأويل وا 
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 عباس عبد جاسم ) سيرة ذاتية (                      
 
 
 
 الكرخ -/  بغداد ٖٜ٘ٔتولد • 
بػػدأ الكتابػػػة والنشػػر خػػػالؿ السػػبعينيات فػػػي مجػػالت : اآلداب البيروتيػػػة / الموقػػؼ األدبػػػي السػػػورية/ • 

 الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -رئيس تحرير صحيفة )األديب الثقافية(• 
 بغداد . –نوير لمبحوث والدراسات التنمويةرئيس مركز ت• 
إقتػػػػػرف مشػػػػػروعو النقػػػػػدي باالطروحػػػػػات الموازيػػػػػة لمابعػػػػػد الحداثػػػػػة : العبػػػػػر المناىجيػػػػػة / جماليػػػػػات • 

الالمركزيػػة/ الواقعيػػة االفتراضػػية/ اليسػػار الجديػػد/ حساسػػية نػػص مابعػػد الحداثػػة/ االنتصػػاص األدبػػي/ 
 سرد مابعد الحداثة .

ومػػػػاوراء الروايػػػػة   Meta Narrationباطروحػػػػات : مػػػػاوراء السػػػػرد  إقتػػػػرف مشػػػػروعو السػػػػردي• 
:Meta  fiction  عمى مستوى الكتابة السردية ، وبذا كتب نصوصو القصصية والروائية بجماليات

 ماوراء القص بامتياز خاص بو ، حيث كتب الناقد فاضؿ ثامر عنو في احدى أوراقو النقدية :
سيد المعبة الميتا سـردية فـي القصـة  -والناقد عباس عبد جاسم " يحق لنا أن نعد القاص والروائي

العراقيــة، ألنــو يكتــب قصصــو بــوعي نقــدي واضــا يمــّم باشــتراطات ومقتربــات ومبــادئ المعبــة الميتــا 
 سردية الحديثة ".

أسػػػس مػػػع الفنػػػاف التشػػػكيمي ىيػػػثـ فػػػتح اهلل جريػػػدة ص األديػػػب الثقافيػػػة ص بوصػػػفيا أوؿ صػػػحيفة ثقافيػػػة • 
 وحتى اآلف . ٖٕٓٓي الحداثة ومابعد الحداثة ، ورأس تحريرىا منذ عاـ متخصصة ف

وألىميػػػة الصػػػحيفة ورصػػػانتيا الثقافيػػػة وماحققتػػػو مػػػف إنجػػػاز داؿ فػػػي الثقافػػػة العراقيػػػة ، فقػػػد ُأختيػػػرت 
 موضوعات حيوية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه . -خطاباتيا السردية والنقدية 

 ي الصحافة الثقافية مع شعراء وكتاب ونقاد مف جيؿ الستينيات . لو مناقشات ومساجالت نقدية ف• 
 شارؾ بأوراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عمى شيادات تقديرية وجوائز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
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 لو في النقد والنقد الثقافي:  • 
/ ٔبغداد / ط –قية المعاصرة/ وزارة الثقافة والفنوف/ دار الرشيد لمطباعة والنشر( قضايا القصة العرأ

ٜٕٔٛ. 
/ ٔبابػػؿ/  ط –شػػعراء المحظػة الحرجػة مػػف اليػامش الػى المركػػز/ الغسػؽ لمطباعػة  -( رمػاد العنقػاء ٕ

ٕٓٓٔ. 
 .ٕٕٓٓ/  ٔبابؿ/ ط –( جماليات القطيعة في القصة العراقية/ الغسؽ لمطباعة ٖ
 .ٕ٘ٓٓ/ ٔبغداد/ ط –السرد/ ماوراء الرواية/ نقد/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية  ( ماوراءٗ 
( مشػػػكاؿ التأويػػػؿ العربػػػي األسػػػالمي )اواليػػػات التأويػػػؿ واواالتػػػو المعرفيػػػة( سمسػػػمة منشػػػورات بيػػػت ٘ 

 .ٕ٘ٓٓ/ ٔالحكمة / بغداد/ ط
 . ٖٕٔٓ/ ٔبغداد/ ط –ة ( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافيٙ 
/  ٔ( نقطػػػػة إبتػػػػداء فػػػػي الحداثػػػػة والتحػػػػديث والنقػػػػد الثقػػػػافي/ مركػػػػز كالويػػػػز الثقافي/السػػػػميمانية / طٚ 

ٕٖٓٔ. 
/ ٔسوريا / ط –( جماليات الخروج عمى سمطة النموذج/ نقد/ دار الحوار لمنشروالطباعة والتوزيع ٛ  

ٕٓٔٗ. 
نثر ما بعد مرحمة الرواد/ سمسمة نقػديات معاصػرة / دار قصيدة ال -( الطموع وسط انييار اليقينياتٜ 

 .ٕٗٔٓ/ ٔلندف / ط –مومنت 
تحػػػوالت النقػػػد العربػػػي المعاصػػػر/ سمسػػػمة دراسػػػات/ دار  –( النظريػػػة النقديػػػة العػػػابرة لمتخصصػػػاتٓٔ

 . ٕٙٔٓ/ ٔأزمنة لمنشر والتوزيع/ عماف / ط
 ( الكتابة بأفؽ االختالؼ / سيرة كتابة . ٔٔ
 –انموذجػػػًا / مقاربػػػات مختػػػارة / دار االديػػػب  –صػػػحافة الثقافيػػػة / األديػػػب الثقافيػػػة ( صػػػناعة ال ٕٔ

 .ٕٚٔٓ/  ٔعماف / ط
 ( َمْف كاتبني ../ رسائؿ مختارة . ٖٔ

 لو في القص والرواية: •       
 .ٜٗٛٔ/ ٔنينوى/ ط -( قفص مف زجاج/ قصص/ منشورات المركز الثقافي لجامعة الموصؿٔ  
 .ٜٜٗٔ/ ٔبغداد/ ط –وص قصصية/ مطبعة االديب البغدادية ( بّوابات / نص ٕ  
 .ٕٓٓٓ/  ٔ( السواد األخضر الصافي/ رواية نص/ منشورات األديب الثقافية/ بغداد / طٖ   
 .ٕ/ ...ٔبغداد/  ط –( مربع المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٗ   
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 .    ٖٕٓٓ/  ٔة / دار الشؤوف الثقافية / بغداد / ط( تطريسات / نصوص قصصية / وزارة الثقاف٘
 . ٕٗٔٓ/ ٔالالذقية / ط –سوريا  –( أجنحة البركوار/ رواية/ دار الحوار لمنشر والطباعة والتوزيعٙ
 ( بوز الكمب/ رواية . ٚ
 ( الرقص مع الكمب/ قصص . ٛ
 العنوان البريدي : • 

 . ٔٓٓٔ٘البريدي /  رمز/ ال ٖٖٛعباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / ص. ب 
 البريد االلكتروني :• 

abbasabidjasim@gmail.com 
abbasabidjasim@yahoo.com 
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